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 !خدایا

 جوییم پرستیم و تنها از تو کمک می تنها تو را می
 ماما را به راه راست خودت رهبری فر

 مندشان ساختی راه کسانی که از نعمت و رحمت بهره
 نه کسانی که مورد خشم تواند و نه گمراهان

 )نیایش همه روزه مسلمانان در نمازهای پنجگانه(
 

 به نام خدا
 :خواننده عزیز

وجـه بـه    مندان نهضت آزادی ایـران اسـت کـه بـا ت             ای از اعضاء و عالقه      کتابی که در پیش رو دارید حاصل مطالعات عده        
در سرنوشت ایران و اسـالم دارد، بـه بررسـی و تحقیـق مسـأله از نظـر                   » والیت مطلقه فقیه  «ای که نظریه      نقش تعیین کننده  

 .اند حقوقی، اعتقادی، فقهی و سیاسی ـ اجتماعی پرداخته
لـب را بـه صـورتی بیـان         ایم اوالً در مسائل فقهی از نظریات اهل فن استفاده کنـیم، ثانیـاً مطا                در تألیف این کتاب کوشیده    

علی رغم این کوشش، باید اعتراف کنیم که به دلیل ماهیت مسـأله و اهمیـت و نیـازی                   . کنیم که قابل استفاده عموم باشد     
 .ایم در این زمینه توفیق کامل به دست آوریم که به مطالعه دقیق دارد، نتوانسته

قهی، بیان مطالب به طرق مختلف تکـرار شـده و طـوالنی    هایی از کتاب، به ویژه در شرح استدالالت و نظرات ف  در بخش 
 .تواند موجبات مالل خواننده را فراهم آورد گشته است که این خود می

ضمن معذرت خواهی از خوانندگان باید توضیح دهیم که تکرار مطالب فقهی از زبان قلم بزرگانی همچون شیخ مرتضی                   
منحصـر بـه    » والیـت مطلقـه فقیـه     «بدان دلیل است که روشن شود مخالفت با         اهللا نایینی     اهللا خراسانی و آیت     انصاری، آیت 

برخی از مراجع معاصر و نهضت آزادی ایران نبوده است بلکـه فقهـای بـزرگ گذشـته کـه مـورد سـتایش و قبـول رهبـر                   
 .اند را نپذیرفته و دالیل اقامه شده برای آن را رد کرده» والیت مطلقه فقیه«انقالب هستند نیز 

مندانی که مایلند نظری کلی نسبت به والیت فقیه اتخاذ             خوانندگان محترم غیرمتخصص در مباحث اسالمی و عالقه        ضمناً
بندی سه بخـش      توانند به خواندن مقدمه و بخش چهارم کتاب، که جمع           نمایند ولی فرصت کافی برای مطالعه ندارند، می       

 .اصلی است، اکتفا کنند
. باشـد   وجه ادعا ندارد که این کتاب خالی از عیب و نقص می             نهضت آزادی ایران به هیچ    ذکر این نکته نیز الزم است که        

و تجزیه و تحلیل واقعیات موجود، مـا        ) ع(و روش ائمه    ) ص(تنها ادعای ما این است که مطالعه کتاب خدا و سنت پیامبر             
یفـه خطیـر امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر و        واداشته و نیز وظ   »  فقیه  والیت مطلقه «بندی و داوری نهایی در رد         را به جمع  

 .دعوت به خیر، ما را بر آن داشت تا نتایج تحقیقات خود را به صورت کتاب حاضر منتشر سازیم
 و اهللا یهدی من یشاء الی صراط مستقیم
 نهضت آزادی ایران
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 پیشگفتار  
موضـوع و  .  خطاب به آقای رئیس جمهور صادر فرمودنـد    ای   رهبر انقالب فتوائیه یا منشورنامه     1366 دی ماه    16در تاریخ   

 و  1357را پیدا کرد و همچون انقالبی در انقالب، مبـانی انقـالب             »  فقیه  قهوالیت مطل «محتوای منشورنامه به زودی عنوان      
نظام جمهوری اسالمی را که با رأی اکثریت قریب به اتفاق ملت در مجموعـه قـانون اساسـی مشـروعیت یافتـه بـود، زیـر                  

 خدا را در اختیار فرد یا        اسالم و   آزادی و حاکمیت ملت ایران را فراموش یا انکار کرد و حتی حاکمیت مطلقه             . سؤال برد 
) یا مجمـع تشـخیص مصـلحت   (» مجمع تشخیص احکام حکومتی « با تأسیس خود مختارانه  . گروهی از مخلوقات قرار داد    

مندان از انقالب و نظام، خبر ندارند         بنیانگذاران و متولیان و بهره    .  بهمن ماه، قانون اساسی و فقه سنتی مدفون شد         17مورخ  
، 1357مندانـه انقـالب     ملـت ایـران آزادانـه و عالقـه        ! برنـد   ریه و تبعیت از آن بر سر شاخ نشسته و بن می           که با تأیید این نظ    

رهبری انقالب و نظام جمهوری اسالمی ایران را در مجموعه قانون اساسی، با رأی اکثریت قریب به اتفاق خود، تصـویب         
 .نموده به آن مشروعیت داده بود

 آزادی ایران بنا به وظیفه دینی و ملی، هشدار کوتاهی صـادر کـرد و ضـمن اظهـار نظـر                      ، نهضت 66 دی ماه    30در تاریخ   
 انقـالب و    منشـورنامه  اصولی و تعیین موضع عقیدتی و سیاسی خود، وعده داد به زودی تفصیل و تحلیـل مکملـی دربـاره        

 . فقیه منتشر سازد  والیت مطلقه مسأله
ها دانستند، بنابراین نهضـت    الهی برای رشد انسان    کال کردن و تخطئه را هدیه     خوشبختانه رهبر انقالب در جوابیه خود، اش      

 .آزادی بر خود فرض دانست تحقیقی همه جانبه در این موضوع ارائه دهد
 یک طرفه که پس از صدور منشور نامه از سوی متولیان و مقامات به پا شده است و تأکیـدی کـه                        جنجال تبلیغاتی پردامنه  

نمایند و تغییراتی که این فرمان         مسائل و مشکالت کشورمان می       فقیه بر همه    اگیری یا اشراف والیت مطلقه    بر تازگی و فر   
سـاز عظیمـی بـر آن         در اداره دولت و امور ملت به وجود خواهد آورد، از اهمیت خاص برخوردار است و آثار سرنوشت                 

تفاوتی  بی. م سیاسی و اجتماعی و هم اقتصادی و اداریشود که هم جنبه اسالمی دارد، هم حقوقی و قانونی، ه            مترتب می 
خاصیتی و خفقان، خیانت نابخشودنی به ملت، میهن           خطرات و خسارات محتمل یا به دلیل بی         در چنین امر خطیر، به بهانه     

. خواهد بـود  های ما تا چه حد مسموع و مثمر ثمر            دانیم که اظهار نظر و استدالل       ما نمی . شود  و حتی به اسالم محسوب می     
اعتنایی تمام بر افکـار و آراء مـردم ایـران، ماننـد آن      هیأت حاکمه اصرار دارد پنبه در گوش و پرده بر چشم گذارده با بی             

دانیم که حقایق عالم و حقوق        ولی می . گردد، به یکدیگر تبریک بگویند      مدعی که تنها به قاضی میرود و خوشحال بر می         
هم که باشد، » ]1[مَعْذِرَۀً إِلَى رَبکُمْ«برای هدیه به نسل آینده و برای ثبت در تاریخ یا        . ماندها مستور و مغفول نخواهد        ملت

ایم و بدون آن که ادعای صحت کامل و حقانیت قاطع گفتارهای خود را داشته و ایـراد و نظرهـای    ای که داده    بنا به وعده  
 به یاری خداوند دانا و توانا در چهـار بخـش ذیـل تقـدیم هموطنـان                   تفصیلی و تحلیلی حاضر را       دریافتی را نپذیریم، بیانیه   

خـواهیم اگـر نظـر و نقـدی دارنـد لطفـا بـرای مـا          نظران و محققان و روحانیان و استادان نیز می         از صاحب . نماییم  عزیز می 
 .ارسال دارند
 تاریخچه و تحلیل انقالب چهارم: بخش اول
  سنت و عترتبررسی عقیدتی از دیدگاه قرآن و: بخش دوم
 بررسی حقوقی و قانونی از دید انقالب و نظام: بخش سوم

 بندی نهایی های سیاسی، اجتماعی و جمع جنبه: بخش چهارم
  

 



  نهضت آزادی ایران/تفصیل و تحلیل والیت مطلقه فقیه
 

 

 5

  
 
  

 

  ـ تاریخچه و تحلیل انقالب چهارم بخش اول
 

توانـد مفیـد بـوده       یک تاریخچه عینی از جریانی که منتهی به صدور فتوا یا فرمان والیت مطلقه فقیـه گردیـد، مسـلماً مـی                     
 .نگری کارها بنماید تر رویدادها و آینده کمک به درک سریع و سهل

 قارچ گونه نبود که بـدون ریشـه و هسـته یـا         رغم تازگی و ظهور انقالبی آن، یک پیشامد یا پدیده            دی ماه، علی   16فتوای  
بلکه آخرین جمله یک پیـام  . نداخته شود برگ و میوه، از وسط خیابان یا باغچه، سردر آورده باشد و بعداً خشک و دور ا                

  ، با برنامـه  های آن طبق یک نظام پیش خواسته ها و صحنه  یک نمایشنامه و دیوان است که صفحه   و داستان یا آخرین پرده    
 .های جهان به اجراء درآمده است  ایران و جریان پیش ساخته، در هماهنگی با فرهنگ و جامعه

 .ها دارد تر در ذهن یا دیوان را از آخر ورق بزنیم که حضور زندهبهتر است صفحات این داستان 
 بست اختالفات   بن

مـن میـل نداشـتم کـه در ایـن موقـع       «: انـد  همان طور که در آغاز نامه رهبر انقالب به رئیس جمهور آمده است و فرمـوده          
هـای     بـه اختالفـات داخـل جنـاح        ، فتوای صـادر شـده در مرحلـه اول بـرای پایـان دادن              »حساس به مناقشات پرداخته شود    

زد افواه شده مسـائل و مشـکالت الینحلـی را بـه لحـاظ حکومـت و                    هاست زبان   اختالفاتی که مدت  . حاکمیت بوده است  
 .اقتصاد، در مملکت و مخصوصاً در دولت به وجود آورده است

رسـند، و اال خـود اسـالم،          بست می    به بن  بست، مسلمانان یا مدعیان اسالم و متولیان نظام هستند که           گوییم بن   البته وقتی می  
حرکت و مجرد، که کامالً مستقل و مافوق افکار و اعمال پیروان خود و                شریعت و طریقتی است مشخص و مطاع ولی بی        

 .باشد مدعیان پیروی و رهبری آن می
اسـت یکـی از   ) یه و آلـه و سـلم  اهللا عل   صلی(اهللا     رسول  ای از والیت مطلقه     حکومت که شعبه  «رهبر انقالب با اعالم این که       

بن بست مـذکور و مشـکلی را کـه بـر سـر حـدود اختیـارات و                   » است.....  اسالم و مقدم بر تمام احکام فرعیه          احکام اولیه 
 .قدرت دولت وجود داشت با یک عمل انقالبی قاطع حل کردند

به بیان دیگر مناقشه یا جنگ تنهـا بـر          .  حاکمیت نداشت   اما مشکل اصلی بر سر اختیارات دولت نبود و اختصاص به مسأله           
 نظـری و فقهـی و اصـولی و     نبوده است، پایه و مایه    ) کنند  آن طور که سیاست را در جامعه شناسی تعریف می         (سر قدرت   

ای که سراسر منشورنامه حکایـت از آن   پایه و مایه  . های اقتصادی و اجتماعی نیز داشته است و دارد          آکادمیک، از دیدگاه  
 .یدنما می

بـود، در انتخـاب دولـت غیرمنسـجم آقـای مهنـدس             » خـالی از اغیـار    «از ابتدای تشکیل مجلس شورای اسـالمی دوم کـه           
طور که رسم همه کشورهای با نظام دموکراسی است، یک نوع دو دستگی تند و کند یـا چپـی و راسـتی،                         موسوی، همان 

 داشتن و در خط امام بـودن، متـدرجاً صـفوفی از هـم     در عین یکپارچگی ناشی از منشأ واحد  . شروع به شکل گرفتن کرد    
 .متمایز شدند

شکل یافته بـود  ) گرا یا در اصطالح پارلمانی، رادیکال و مترقی و چپ(در یک سمت، جناح غالباً جوان و انقالبی افراطی     
 که طرفدار قاطعیت و سرعت در کارهای اجرایـی بـود و حـذف یـا تضـعیف کلـی بخـش خصوصـی در امـور صـنعتی،                            
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ساالری داشت و معتقد بود کـه فقـه سـنتی و فقهـای                خواست، تمایل به تقویت دولت یا دولت        کشاورزی و تجاری را می    
هـای عملیـه،      گفتنـد کـه فقـه سـنتی در قالـب رسـاله              به زبان قال یا حـال مـی       . باشند  شورای انقالب مانع بر سر راهشان می      

فقـه  «راه خالص به نظرشان تبدیل فقه سنتی به         . تی امروزی باشد  تواند جوابگوی مسائل اقتصادی و اجتماعی و حکوم         نمی
 .یی بود که بتواند احکام دلخواه را صادر نماید»پویا

که با اعتقـاد و     ] 2[در سمت دیگر، جناحی از بازاریان صاحب سابقه در انقالب و پشتیبان حوزه و روحانیون وجود داشت                
هـای مشـروع     ح صنفی و اجتماعی، مخالفت شدید با تجاوز بـه حـریم مالکیـت             اتکاء به فقه سنتی و امام و به دفاع از مصال          

های اقتصادی بخش خصوصی داشتند و دولتـی شـدن تجـارت و تولیـدات را بـه زیـان خـود و             زراعی و صنعتی و فعالیت    
 .دانستند کشور می

گرفـت و     ر معرض اصالح قرار مـی     شد و د    های پیشنهادی و لوایح دولت مواجه با اشکال می          به این ترتیب بعضی از برنامه     
پس از تغییر و تصویب در مجلس، آقایان فقهای شورای نگهبان نیز مواد و مواردی از آنها را که منطبق با موازین فقهی یا               

 .کردند دیدند رد می اصول قانون اساسی نمی
بـه  » فـارلین  مـک «هـا و سـفر    مریکاییها و مذاکرات با آ در زمینه جنگ با عراق و با دنیا و روابط خارجی نیز، وقتی تماس     

ی شـعارها و      پـذیری سیاسـی یـا ادامـه         بنـدی دیگـری بـه لحـاظ انعطـاف           تهران فاش شد، یک اختالف نظر حـاد و جنـاح          
 .های قبلی، مطرح گردید قاطعیت

 حرکت گام به گام رهبر انقالب  
چند بار اتخـاذ موضـع و ابـراز نظـر قطعـی      الذکر  های فوق رهبر انقالب در طی چند سال اخیر برای حل اختالف و اشکال          

 .نمودند
های شهری پیش آمد و       های چپ و راست در مجلس اول، روی الیحه زمین           ـ از نظر تقدم و تاریخ، اولین برخورد جناح        1

سـرانجام رهبـر انقـالب در    .  بـه طـول انجامـد   60 تـا اسـفند   59 مزبور از مهرماه  موجب شد که رسیدگی و تصویب الیحه    
 در پاسخ به درخواست رئیس مجلس، طی حکمی به اکثریت وکالی مجلس تفویض اختیـار کردنـد، تـا                    19/7/60تاریخ  

فعـل یـا   «و به صورت موقت، در مواردی که » عناوین ثانویه «ها را بدهند و احکام و استثناهایی را به نام             تشخیص ضرورت 
 .تصویب نمایند» ترک آن مستلزم حرج است

 در دیـدار بـا   3/12/60رهبـر انقـالب در تـاریخ       . بور، شورای نگهبان تسلیم نظر مجلـس نشـد        رغم صدور حکم مز     ـ علی 2
تشخیص ضرورت با مجلس است، نظـر خبرگـان و کارشناسـان و شـورای               «رؤسای سه قوه، الزم دیدند تصریح کنند که         

 ضـرورت را بـه دو سـوم          آقای خمینی تشیخص   1364در نوبت دیگر در تاریخ      . »نگهبان در این جهت دخالتی نباید بکند      
 .آراء مجلس واگذار کردند

هـای خـود قصـد استیضـاح و دادن      ها و مقاالت و ایرادگیری      شد که اکثریت مجلس با سؤال       ـ در چند مورد احساس می     3
وزیـر و رئـیس     در جمـع وزیـران و نخسـت   8/6/65رهبـر انقـالب در تـاریخ    . رأی عدم اعتماد برای سقوط دولت را دارد      

  دولت با وجود جنـگ و محاصـره  «: ایت صریح از دولت آقای موسوی و آمریت بر مجلس برخاسته گفتند           جمهور به حم  
بی انصافی است که بگوییم دولت موفق نبوده است،         .... های بزرگ دنیا موفق بوده است          قدرت  اقتصادی و مخالفت همه   

و سـپس اضـافه کردنـد    » .م رفته موفق بوده استدولت کارهایی را که در پنجاه سال گذشته نشده بود انجام داد و روی ه  
اگر چنان چه یک وقت مصلحت اسالم اقتضا کند دیگر قضیه امنیـت و سـالمت        . هایتان را یک قدری نگهدارید      قلم«: که

 ]3[».آید نخواهد بود و یک وضع دیگری پیش می
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مریکا برداشت و از طرف رهبری انقالب به        ای رخ داد که پرده از مذاکرات یک ساله با آ             مسأله تازه  5/8/65ـ در تاریخ    4
وزیر اطالعات اجازه داده شد افشا کننده و اعتراض کننده به مذاکرات پشت پرده را تحت رسیدگی و محاکمـه و اعـدام              

 قضیه سـؤال کـرده بودنـد، دعـوت یـا وادار بـه اسـترداد                  عالوه بر آن، نمایندگانی را که از وزیر خارجه درباره         . قرار دهد 
خود نمودند، در حقیقت مصلحت چنین دیده شده بود که نمایندگان مجلس شورای اسالمی مخالفت یـا دخالـت،                   سؤال  

ای، عمـالً قبـول       نمایندگان مجلس نیز با تمکین به چنین توصـیه        . باشد، نکنند   در آن چه قانوناً جزء حقوق و وظایفشان می        
 .باشد نمایندگان و ملت میکردند که والیت فقیه مافوق قانون اساسی و وظایف و حقوق 

ـ اختالفات دو جناح درون حکومت و متوقف ماندن لوایح اصلی دولت آن چنان مشکالتی بـرای حاکمیـت بـه وجـود                       5
 از فرصـت دیـدار نماینـدگان بـا رهبـر انقـالب در سـالروز تأسـیس                   12/3/66آورد که آقای هاشمی رفسنجانی در تاریخ        

 :مجلس استفاده و مشکل را باز نمود
گذاری و تدوین قوانین اساسی و بنیادی کشور کـه مـورد              این است که در قانون    .... یکی از مشکالت موجود در مجلس       «

به طور سربسته الزم است که در محضر جنابعالی در این جلسه ابـراز کـنم حقیقتـاً مـا                    ..... توقع مردم و هم مسئوالن است       
کس زیر سقف ایـن آسـمان وجـود نـدارد      غیر از شخص جنابعالی هیچ.... نیاز به دخالت و کمک صریح جنابعالی داریم       

دانـیم در     ، مـا نمـی    .....امروز اگر غیر از جنابعالی به داد این مقطـع تـاریخ انقـالب نرسـد               . که بتواند این مسائل را حل کند      
گردان خودتـان را مسـتقل       شما این بوده کـه شـا        شیوه.... آینده چه کسی پیدا خواهد شد که بتواند این مهم را انجام دهد              

این جایی است که مستقل عمل کـردن کسـانی کـه مرجـع              . پرورش بدهید و وابسته نباشند، ولی این جای وابستگی است         
 ]4[»....تقلید مردم نیستند و نظرشان حجت شرعی نیست برای مردم دشوار است

 :گویند کنند و در پاسخ می رهبر انقالب درخواست رئیس مجلس را اجابت نمی
دانید، لکن در این زمان باید فکر کنید که مجلس اگر یـک خدشـه پیـدا کنـد چـه                       شما بحمداهللا خودتان همه چیز را می      «

از این جهت توقع ندارم که همـه امـور همـین            . دانم  البته من مشکالت مجلس را، و مشکالت دولت را می         ..... خواهد شد   
انـد سـرافراز باشـند و قـوی دل مشـغول خـدمت              ملـت   لـت و عصـاره     م  ها کـه خالصـه      نمایندگان، این ... طوری حل بشود  

 ]5[».باشند
رغـم    ـ در همین زمینه و تحت عنوان مبارزه با گران فروشی، اختیـارات دیگـری کـه طبـق فتـوای رهبـر انقـالب و علـی                           6

 تعزیرهـای حکـومتی   حکم.  به دولت داده و اجراء شد1/5/66 مجریه بود، در تاریخ  استقالل و تفکیک قوه قضائیه از قوه  
 ]6.[به شرح زیر بود

هـای تعیـین شـده     گذاری هم چنان باز است، با قاطعیت عمل کنید و جهت اجرای ضـوابط و قیمـت   دست شما برای نرخ «
 »....توانید از تعزیر حکومتی استفاده کنید می

روی دولت رفته رفته      ترقی یا چپ  ـ اختالف نظر ما بین طرفداران فقه سنتی مجلس و شورای نگهبان با جناح موسوم به م                7
به جایی رسید که وزیر کار و امور اجتماعی از ورای مجلس و شورای نگهبان، مبادرت به کسب نظر و استفتاء از رهبری                       

 در پاسخ وزیر کار و امور اجتماعی به دولت اجازه دادند بـرای واحـدهایی                16/9/66رهبر انقالب در تاریخ     . انقالب کرد 
اسـتفاده  ) ماننـد بـرق، آب، ارز و غیـره        (هایی که از امکانات و خـدمات دولتـی و عمـومی               و کارخانه از بخش خصوصی    

هـای   هـایی کـه بعـداً در مصـاحبه     اختیـارات و الـزام  . نمایند، شرایط الزامی و قراردادهایی به سود کارگران قائل شـوند          می
 .ه شدوزیر تقریباً به کلیه امور و روابط دولت با ملت تعمیم داد نخست

هـا را یکـی پـس از     بسـت   رهبر انقالب تصریحاً و یا تلویحاً از مرجعیت دینی و ولی فقیه بودن استفاده کرده خواسـتند بـن                  
دیگری بگشایند، بدون آن که تأمل و تحقیق چندان در انطباق این اقدامات و نظریات با اختیارات تصریح شده در قـانون                      
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گانه و نظـارت عمـومی را کـه مجلـس منتخـب               حاکمیت ملی یا انفکاک قوای سه     اساسی بنمایند و اصول اولیه آزادی و        
 .ملت بر قوه مجریه و بر کلیه امور و شئون مملکت دارد، در نظر بگیرند

 های رهبر انقالب   ویژگی
ن جا آ. گشا برای رفع موانع و رفتن به سوی هدف است        های قاطع و راه     گیری  های آقای خمینی تطابق و تصمیم       از ویژگی 

که وصول به هدف و حصول مقصود، یا جوابگـویی بـه ضـرورت مطـرح باشـد، خـود را محتـاج و مقیـد بـه مصـوبات و                
 .گردند ها ناراحت نمی بینند و معطل در مشورت نشده از بریدن حقوق و آزادی تعهدات یا به قانون و قرارها نمی

وزیر منتخب و منصوبشان بـه مـردم و بـه          و از طرف نخست   های مؤکد از طرف ایشان         قرار بود و وعده    1358مثالً در سال    
دنیا داده شده بود، که قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران پس از انجام و اجابت رفراندوم تبدیل مشروطیت سـلطنتی بـه    

  یک مجلس مؤسسان برگزیده ملت، بر مبنای پیش طرح پیشنهاد شده از طرف دولت به ملت                 جمهوری اسالمی، به وسیله   
ـ که به تصویب شورای انقالب رسیده بود ـ مورد بررسی و تأییـد قـرار خواهـد گرفـت و روی آن همـه پرسـی بـه عمـل          

هـایی در بعضـی       رفـت کـه تحریـک و توطئـه          نظر به این که کار بیش از انتظار به طول انجامید و بیم آن مـی               . خواهد آمد 
ه عمل آید، ایشان نگران شده جلسه مشترک دولت و شـورای    ها ب   ها و مخصوصاً مارکسیست     طلب   سلطنت  شهرها از ناحیه  

) یـا رفرانـدوم  (بینم و به آراء عمـومی   فرمودند متن تهیه شده قانون اساسی را بدهید خود من می         . انقالب را احضار کردند   
در جریـان و    هـای صـریح داده شـده و           ها و تعهـد     های زیاد و تذکر این که در این باب قبالً وعده            پس از بحث  ! گذارم  می

 واقعی و اصالح کننده طرح نهـایی قـانون اساسـی بـوده مجلـس                 دولت موقت آمده است که خود مردم تهیه کننده          برنامه
ها، انقـالب و نظـام را         مؤسسانی را برای این منظور از سراسر کشور انتخاب خواهند کرد و عدول از میثاق و شکستن عهد                 

خت، باالخره راه حل واسطی را که مرحوم طالقانی پیشنهاد دهنده آن بود، پذیرفته              در داخل و خارج از اعتبار خواهد اندا       
هـر چـه زودتـر      ) که مرحوم دکتـر بهشـتی نـام آن را مجلـس خبرگـان گـذارد               (» نیمه مجلس مؤسسان  «قبول کردند یک    

از روحـانیون   که بعضی   (نویس محصول همکاری دولت موقت و شورای انقالب گردد            انتخاب و مأمور رسیدگی به پیش     
 ).مجلس خبرگان آن را دون شأن خود دانسته کنارش گذاشتند

تـر    رهبر انقالب مکرر اظهار کرده بودند که فقهای بزرگ و مراجـع تقلیـد هـر زمـان و در هـر مـورد کـه الزم و صـحیح                             
 .نمایند می» عدول«تشخیص دهند از نظر و رأی خود 

 فقه سنتی و فقه پویا  
ای، مردم ایران و متدینین ما شاهد دو جریان متفاوت ـ یا تجدیـد نظـر عملـی       فقه سنتی حوزهدر مورد حاکمیت و اصالت

 : قم از جمله فرمودند  علمیه  در دیدار با شورای مدیریت حوزه5/11/65رهبر انقالب در تاریخ . شدند
. باید به آن بیشتر از همه چیز توجـه کـرد          ام بر این است که        راجع به حوزه علمیه عقیده    ..... ام    من چنان چه سابقاً نیز گفته     «

 ]7......[شود  علمیه اگر درست شود ایران درست می چرا که حوزه
قضیه تحصیل هم باید به نحوی باشد که فقه سنتی فراموش نشود و آن چیزی که تا به حال اسالم را نگه داشته است همان     

ممکـن اسـت   . ه به همان وضعی که بوده است محفـوظ باشـد         ها باید معطوف این بشود که فق         همت  فقه سنتی است و همه    
 ».ای درست کرد که این آغاز هالکت حوزه است اشخاصی بگویند که باید فقه تازه

شـود کـه      این صـحبت در شـرایطی مطـرح مـی         «: خود نوشته است   6/11/65 رسالت در شماره مورخ       در این زمینه روزنامه   
ای صـحبت از فقـه پویـا          ها برای حـل مشـکالت مطـرح اسـت و عـده              قعیتضرورت تحول در نظرات فقهی و توجه به وا        

 ».کنند می
 : رهبر انقالب در دیدار با شورای نگهبان از جمله فرمودند11/6/66در تاریخ 
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خـود را مهیـا     ) بسیاری ممحض بر تحصـیل شـوند      (ای    برای این که افرادی مثل صاحب جواهر تربیت شود باید دسته          ..... «
..... شود شیخ مرتضی و صاحب جواهر تحویل جامعه داد          با این بساطها نمی   . ا به صورت قدیم تحصیل نمایند     کنند تا فقه ر   

شما روی مواضع اسـالم  ..... ام هست که باید قوی و همیشگی باشد  من با نهاد شورای نگهبان صد در صد موافقم و عقیده       
 .»......قاطع بایستید

 قوی و اراده نیرومندی که دارند، توفیـق در مقصـد و کوبیـدن مـانع و مخـالف،                     هدر منطق و مکتب آقای خمینی با روحی       
اصالت قدرت و رسیدن به موفقیت به هر        «پیروان مکتب   . دهند  می» قدرت«اصالت را بیشتر به     . نماید  مقام اول را احراز می    

ها ـ تـأمین گردیـد، پـس از      ارزشکنند که وقتی قدرت ـ ولو با فدا شدن موقت اصول و   ، چنین تصور و توجیه می»قیمت
های رها شده یا تعطیل شده را سر جای خـود         توان اهداف مورد نظر و حقیقت و حقانیت         حصول آن و استقرار دولت، می     

 .برگردانده، مکتب را حاکم و مسلط ساخت
عـالی آن   با چنین منطق و مکتب، مهمترین صفت رهبر و شرط توفیق در هدف، احـراز قـدرت و حـق آمریـت در حـد ا                         

. هاسـت   است و مهمترین صفت مجریان و مأمورین، و مقدم بر شرایط مدیریت و صالحیت، اخالص و اطاعت و تعبد آن                   
ای  حکومت که شـعبه «شود  آن جا که گفته می. نماییم  دی ماه مشاهده می16انعکاس این منطق و اعتقاد را در منشور نامه    

لیه اسالم است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتـی نمـاز و روزه و حـج اسـت                    است یکی از احکام او    ...... از والیت مطلقه  
در مواقعی کـه مخـالف صـالح کشـور          ) و لبیک به خدا است    ( مهم الهی است      تواند از حج که فریضه      و حکومت می  ..... 

 ».اسالمی دانست موقتاً جلوگیری کند
 فائقه رسید، اسالم نیز خـود    روحانیت به قدرت مطلقه و تامه     دانند، وقتی   به این ترتیب چون اسالم را مساوی روحانیت می        

.  آن بر سراسـر دنیـا گسـترده خواهـد گشـت              تامه و حاکمیت مطلقه خواهد رسید و سایه و سیطره           به خود به قدرت کامله    
 ای روحانیت همیشه طرفدار توسعه و تحمیـل دیـن بـوده و علـت وجـودی و مأموریـت خـود را در اجـرای چنـین وظیفـه                   

 رهبری، مسائل و مناقشات فی ما بین دولت مورد حمایت امام و مجلـس زیـر                  با توجه به رویدادهای باال و روحیه      . داند  می
 فقهی حـل   نظارت فقهای مورد اعتماد و منتخب خود ایشان، یکی بعد از دیگری، با کنار زدن قانون اساسی و احکام اولیه 

 . که قضایا را قاطعانه و قاهرانه حل نمایددادند شده، اولویت و قدرت را به طرفی می
 ها بعد از استفتاء وزیر کار   بست گره خوردن بیشتر بن

توانسـت قـانون اساسـی و     های متـوالی، مـی   حقیقت امر آن که نه اختیارات رهبری و والیت فقیه، با وجود توسعه و تعمیم       
بالً با نهایت قوت و شدت محکمش کرده بودند بگـذارد،           موازین فقهی را یکسره نادیده گرفته به آسانی پا روی آن چه ق            

های حاکم پراکنده در دولت و مجلس و شورای نگهبان و در مقامـات بـاالی سـه قـوه و روحانیـت حـاکم بـر                             و نه جناح  
 .شدند نهادها حاضر به تمکین و تحمل یکدیگر یا تفویض قدرت به طرف دیگر می

 چـرکین را شـکافت و بـاب جدیـدی را در               بـاال اشـاره کـردیم، غـده        7ه در بند    استفتاء وزیر کار و پاسخ رهبر انقالب ک       
های انقالب و نظـام و        مناقشات فقهی و سیاسی طرفین دعوا باز کرد که توجه و تعقیب سیر تحول آن برای بررسی جریان                 

 . گردید16/10/66  دانیم منجر به صدور جوابیه  اختالفات، ارزنده است و به طوری که می آشنا شدن به ریشه
 :ـ در نامه استفتاء وزیر کار از جمله چنین آمده بود1
آیا میتوان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب، برق، سـوخت، ارز، مـواد اولیـه، بنـدر،                        «

از آن کـه ایـن اسـتفاده از         نماینـد، اعـم       جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحـاء اسـتفاده مـی                
 ]8[»گذشته بوده و استمرار داشته باشد یا به تازگی به عمل آید از برای این استفاده، شروط الزامی را مقرر نمود؟

 : بسیار کوتاه بود16/9/66جواب استفتاء امام به تاریخ 
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 ».تواند شروط الزامی را مقرر نماید در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، دولت می«
ای از این که جناح چپ از باال سر شورای نگهبان و رئیس جمهور میانبری زده است بـر آشـفته، در خطبـه        ـ آقای خامنه  2

 :ای در تأیید و تحکیم قانون اساسی ایراد نمودند، از جمله اظهار داشتند  شرح مبسوط غیرمنتظره20/9/66نماز جمعه 
یکی از اهداف قانون اساسی این بوده .... س قانون اساسی، قرآن و سنت است     قانون اساسی تبلور انقالب است؛ پایه و اسا       «

در .... اسـت  ... است که قدرت را در یک نقطه متمرکز نکند، چون تمرکز قدرت در یک نقطه یک تجربه بسـیار تلخـی            
ه موظفند تالش کننـد تـا       هایی هستند ک    و دستگاه ....  اجراء، رئیس جمهور     قانونگزاری، شورای نگهبان و در مرحله       مرحله

طبیعی است که مردم بزرگترین حافظ و نگهبان قانون اساسـی  . حفظ شود و به همه اصول آن عمل شود ..... قانون اساسی   
ای بر خـالف قـانون اساسـی تصـویب            شورای نگهبان هم باید بیدار و آگاه باشد و نگذارد هیچ قانون و مصوبه             ..... هستند  
 ».....شود هت تضعیف قانون اساسی یک حرکت ضدانقالبی محسوب میهر حرکتی در ج..... شود

 : به رهبر انقالب چنین نوشت12/10/66ـ دبیر شورای نگهبان نیز به نوبه خود در 3
تواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی شروط              عالی که دولت می      حضرت  از فتوای صادره از ناحیه    «

تواند هر گونه نظام اجتمـاعی، اقتصـادی،    اند که دولت می د، به طور وسیع بعضی اشخاص استظهار نموده  الزامی مقرر نمای  
کار، عائله، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار جـایگزین نظامـات اصـلیه و مـتقن اسـالم            

 ».....قرار دهد
ت اسالم از مزارعه، اجاره، تجارت، عائله و سایر موارد به تدریج عمالً منـع               موجب نگرانی شده است که نظاما     «) این امر (

خواهند در برقرار کردن هرگونه نظام اجتماعی و اقتصادی این فتوی را مستمسـک              و می .... و در خطر تفویض قرار بگیرد     
 »....قرار دهند

 :گویند  شورای نگهبان را بالجواب نگذاشته چنین می رهبر انقالب نامه
کنند، با شروط اسالمی و حتی بدون شرط،          تواند در مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می             دولت می «

 حکومت اسـت و اختصـاص بـه     قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه   
که از انفال که در زمان حکومت اسالمی امرش با حکومت است            بل. مواردی که در نامهی وزیر کار ذکر شده است ندارد         

 ».....توانند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجراء کنند می
پاسخ فوق که به سود جناح چپ بود، آقای هاشمی رفسنجانی و دولتمردانی را به تفسیرهایی در جهت خودشـان تشـویق                      

 برای جلوگیری از تعمیم سوء تفسیرهای مخالفین اظهار         11/10/66طبه مجدد   نمود و در مقابل، آقای رئیس جمهور در خ        
 :داشت

خواسـتند از ایـن    گویا بعضی می.... این اقدام نظام اسالمی، به معنای بر هم زدن قوانین و نظام پذیرفته شده اسالمی نیست          «
آن ....  الزامـی را بـر دوش کارفرمـا بگـذارد    امام که فرمودنـد دولـت میتوانـد شـرط    ..... فتوای امام این طور استنباط کنند    

 »شرطی است در چهارچوب احکام پذیرفته شده اسالم، و نه فراتر از آن
ـ با باال گرفتن جدال فقهی ـ سیاسی فوق، ما بین ارکان و متولیان انقالب و نظام و بـرای حـل مشـکلی کـه دولـت را در       4

توانسـتند دولـت      اسالم فقاهتی روبرو ساخته بود، رهبـر انقـالب نـه مـی            های کم و بیش به ظاهر سوسیالیستی خود با            برنامه
های مکتب و نظام و قضاء را    ایشان پایه . مطیع و مقلد خود را رها کنند و نه دالیل و مدارک فقهاء و فقه حوزه را رد کنند                  

از طـرف دیگـر نـه بـه         . دنـد دا  روی آنها گذارده، تا دیروز مدافع سرسختش بوده و اجازه کمتـرین تغییـر و ترقـی را نمـی                   
مصلحت بود که فقه و احکام دست زده شود و نه اصوالً اسالم ـ اسالم اصیل ـ گلباد پروانه صـفتی اسـت کـه بـا گـردش        

 اقوال و احوال گـذارده،       برای کوتاه کردن این بحث، رهبر انقالب گام را فراتر از همه           . ها تغییر جهت دهد     بادها و جریان  
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هـر جـا و هـر چیـز را کـه مصـلحت بدانـد                ! و قدرت، مافوق فقه و فـروع و عهـود و شـروط اسـت              گفتند اصالً حکومت    
 .....فعال مایشاء خواهد بود) مصلحت اسالم= مصلحت حاکمیت = مصلحت کشور (

 صادر گردید و مشت محکم بر دهان آقای رئیس جمهور و فقهیـون و جنـاح                 16/10/66 فتوائیه    به این ترتیب بود که نامه     
 :صریحاً فرمودند.! زده شدراست 

واگـذار شـده و از اهـم احکـام الهـی      ) ص(ای که از جانب خدا به نبی اکـرم   شما حکومت را که به معنای والیت مطلقه       «
حکومـت در   «: ام  دانیـد و تعبیـر بـه آن کـه اینجانـب گفتـه               است و بر جمیع احکام فرعیـه الهیـه تقـدم دارد، صـحیح نمـی               

تواند قراردادهـای     حکومت می ..... های اینجانب است    به کلی بر خالف گفته    » ختیار است چهارچوب احکام الهی دارای ا    
 ».یک جانبه لغو کند. ..... شرعی را که خود با مردم بسته است

یکی فقـه سـنتی و اسـالم فقـاهتی، دیگـر            : یا الاقل لق گردید   ! به طور خالصه در این کشاکش، فاتحه دو چیز خوانده شد          
 .رای نگهبانقانون اساسی و شو

 در تالش تعادل  
دل و دیـده و دسـت       .  صـداها شـد     ها و خـاموش کننـده       زا شکاف دهندهء گره      دی ماه همچون بمب مشعل     16منشور نامه   

کردند، با اعالم چنین فرمـانی، شـاد و    های چپگرا که آرزوی حاکمیت مطلقه و مالکیت تامه دولت و انقالب را می   دولتی
ها و تشکرها از هر طرف باریدن گرفت و دانشجویان دفتر تحکیم وحـدت و کـارگرانی را                    تجلیلها و     تأییدیه. روشن شد 

 .که تعداد قلیلی بودند، به سوی جماران گسیل داشتند
هـای موافـق و مخـالف و تـالش      العمل  توانست بدون عکس    طبیعی است که پس از گذشت لحظات بهت اولیه، قضیه نمی          

ای قـرار     اصحاب حوزه و تجـار و اصـناف بـازار در دو راهـی گـیج کننـده                 . پایان پذیرد  های مناسب   برای توضیح و ترمیم   
جرأت مخالفت با فتواییـه و      . اعتراف به شکست و تمکین به والیت مطلقه دولت برایشان غیرقابل تحمل بود            . گرفته بودند 

ضمن عرض توبه و تسلیم و با تمهیـد     . ددادن  فرمان امام را نیز نداشتند، چون مقام و موقعیت و همه چیزشان را از دست می               
داد، و هـم امـام را    دالیل و شواهد، ابتکاری به خرج دادند که هم موضع اصلی، یعنـی بقـاء و قـدرت آنـان را نجـات مـی               

گفتنـد منظـور امـام از والیـت مطلقـه حکومـت،       . رسـاند  متقاعد، بلکه خشنود کرده، به حرف قبلی و به هدف قدیمی می    
کند که غرض از حکومت، دولـت باشـد یـا          فرق هم نمی  . که حکومت زیر نظر و رهبری او قرار دارد        والیت مطلقه است    

حتـی پـا از آن فراتـر گذاشـته، یکـی از مغزهـای متفکـر و مفسـر                    . شـود   مجموعه نظام حکومت، که شامل هر سه قوه می        
 .معنی کرد» والیت فقه«شان، والیت مطلقه فقیه را  برگزیده

 .هایی چند، طرفین به حالت تعادلی رسیدند  تکان و تالشبه این ترتیب پس از
ای از    شده بود که حکومت شعبه    » اهللا  والیت مطلقه رسول  «صحبت از والیت مطلقه الهی و       ) انقالب چهارم (در منشور نامه    

 کـه در صـورت      به حکومت نیـز اختیـار داده بودنـد        . باشد   اسالم بوده، مقدم بر احکام فرعیه می        آن و یکی از احکام اولیه     
لزوم تشخیص مصلحت اسالم و کشور، مساجد را خراب یا تعطیل کند، قراردادهای شـرعی بـا مـردم را یـک جانبـه لغـو                     

عبادی و از فریضه حج جلوگیری کند، مزارعه و مضاربه و امثـال آن را بـاقی بگـذارد یـا از      نماید، از هر امر عبادی یا نیمه 
 ]9.[بود که آقایان رفع نقص یا نسیان کردند» والیت مطلقه فقیه« اشاره و ذکر نشده بود آن چه. و مسائل باالتر... بین ببرد

البته نه نقص و نسیان در کار بود و نه اختالفات اصولی در میان، احیاء و بازگشـتی بـود بـه خواسـت همیشـگی و فرمـوده                       
 .قدیمی رهبر انقالب

یعنی والیت فقیه که    . اند  یوه گام به گام در تعقیب و تحقق آن رفته         راهی و هدفی که همواره با متانت و مهارت تام و به ش            
بـه ایـن    . نمایـد   هم آراسته شده، نظارت و ریاست و حاکمیت روحانیت را بیش از پیش محکـم مـی                » مطلقه«حاال به زیور    
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 تـازه اصـرار    .هـا هسـتند     ترتیب هم منظور اصلی تأمین شده است، و هم فقهاء و فقه حاکم دست بـاال و حـاکم بـر حـاکم                      
چرا که ما و مردم و ملت تا به حال درسـت مسـأله را درک                . ورزیدند که بگویند چیزی در مجموع عوض نشده است          می

از جهتی هم، الاقل به لحاظ خودشان که آشنای با نظریات آقـای خمینـی و بـا درس والیـت فقیـه هسـتند،                         . نکرده بودیم 
 نوع استبدادی یا مشـروطه و جمهـوری کـه از طـرف مـردم انتخـاب                  در آن درس هرگونه حکومتی از     . گویند  درست می 

فقـط حکومـت و     . بشود و نمایندگان مردم قـانون و دسـتورهای آن را بنویسـند، خـالف شـرع و اسـالم اعـالم شـده بـود                         
حاکمیت و قـدرتی کـه بـا مشـارکت و           . حاکمیت دست اول فقیه عادل، مورد قبول بود که برای این کار قیام کرده باشد              

 .نتفع شدن روحانیت مستقر و مستدام گرددم
 آخرین پله تا این تاریخ  

زده  بندی نهایی داستان، که باید به ثبت دیوان و دسـتگاهها برسـد و کشـتی طوفـان           سران و جمع    جنب و جوش همه جانبه    
ها شـد و مبادلـه    جمن مضطرب و منفعل ملت ایران پیش ببرد، با میان داری رئیس مجلس، ان             حاکمیت را دوباره در آبراهه    

، با پهلوی هم نشاندن اعضاء سرشکسته شـورای نگهبـان، رؤسـای             66 بهمن   17 مورخ    از استفتائیه . عریضه و فرمان نمودند   
وزیر و یک وزیر، دادستان کل، فردی از دفتر امام و فرزند برومنـدی از بیـت ایشـان، نهـاد بـدیعی بـه نـام                سه قوه، نخست  

 .ای بر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بود ساخته شد که فاتحه»  اسالممجمع تشخیص احکام حکومتی«
 الَ الهَ االَّ اهللاُ و الَ نَعْبُدُ اِالّ اِیّاهُ مُخْلِصینَ لَهُ الدّینَ وَ لَو کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ
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 بخش دوم
 
 

 بررسی عقیدتی از دیدگاه قرآن و سنت و عترت
اسـت، عـالوه بـر آن کـه از سـه      » والیت مطلقه فقیـه  «لیل را که قسمت اعتقادی و اصلی مبحث         این بخش از تفصیل و تح     

دهیم، با توجه به مطالب و نکات منـدرج در منشـور              مورد بررسی قرار می   ) یا روایات و فقه   (دیدگاه قرآن، سنت و عترت      
 :نماییم بندی می ، به ترتیب زیر ردیف16/10/66نامه 
 ). منتقله به فقهاء الیت مطلقهیا و(والیت فقیه ) الف
 .اکرم و از نبی اکرم به ائمه معصومین علیهم السالم و به فقهاء تفویض والیت مطلقه الهیه از طرف خداوند به نبی) ب
 آن بـا احکـام عبـادی و بـا مصـالح اسـالم، از یـک         و حدود و رابطه( الهیه  ای از والیت مطلقه   حکومت به عنوان شعبه   ) ج

 ).اکمیت اداری و سیاسی جوامع بشری از طرف دیگرطرف، و با ح
 

*** 
 

بـر حکومـت و اداره مملکـت و    ) ارتقاء مقام یافته است» مطلقه « که اخیراً به درجه(به طور کلی اشراف مسأله والیت فقیه     
ه و ابتکـاری    ارتباطش با آنها، یا نقشی که در انقالب و نظام جمهوری اسالمی به آن داده شده است، موضـوع کـامالً تـاز                      

هایی  نسخه. های ایشان، پس از تبعید به نجف، عنوان گردیده است  در سلسله درس 1348اهللا خمینی است که از سال         آیت
هـای دینـی بـه صـورت مخفـی پخـش گردیـد ولـی مبـارزین و                     از این درس در آن سالها میان بعضی از طـالب و حـوزه             

هـای نجـف و پـاریس و تهـران نیـز، تـا پیـروزی         ها و مصاحبه  در اعالمیه .روشنفکران عموماً آشنایی چندان با آن نداشتند      
 .انقالب و پیش نویس قانون اساسی این مسأله بروز و ظهور پیدا نکرده بود

مشـروحاً ذکـر   » الـف « فقیه، با قدرت و اختیاراتی که امروزه برای آن مطرح است، به طـوری کـه در بحـث       والیت مطلقه 
های بزرگ شیعه و سنی سخنی از آن به میان آمده است و نه در قرآن و سنت و عتـرت، آیـه و   خواهد شد، نه در کتب فق   

 .روایت و اشارتی به آن داریم
، »فتحعلی شـاه  «فقیه عالیقدر معاصر و حامی      » فاضل نراقی «برای اولین بار این مطلب از طرف مال احمد نراقی، معروف به             

کند، بلکه فقهای نامداری نظیر       نه تنها مقبولیت عام در نزد بزرگان فقه پیدا نمی         شود که     در کمتر از دو قرن قبل عنوان می       
و مرحـوم   » نـایینی «،  »آخونـد خراسـانی   «: از علماء قـرن معاصـر امثـال       . به مخالفت با آن برخاستند    » مرتضی انصاری «شیخ  

 .آن را رد کردند و آقای خمینی آن را مطرح ساختند» حجت«
 انقالب اسالمی ایران به لحاظ این که مبدأ و مبنا و آینـه ای از طـرز تفکـر یـا برداشـت و            آینده رهبر    دروس فتوکپی شده  

 .رود باشد، سند بسیار ارزنده و آموزنده به شمار می های ایشان می برنامه
بـه  اند، یـک سلسـله دالیـل           نجف عنوان کرده   1348ای سال     دالیلی که آقای خمینی در پنج درس یا پنج سخنرانی حوزه          

 خطابی و احساساتی آن نیز بر    جنبه. ای از قرآن و نه نص صریح از پیغمبر و امامان            اصطالح عقلی و استنباطی است؛ نه آیه      
 . علمی و فقهی غلبه داشته، بیشتر حماسی و برانگیزنده است تا استنادی و اثبات کننده جنبه
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 :دروس بیاوریم، مبانی و مطالب ذیل استتوانیم به اجمال و اختصار در آغاز این بخش از آن  آن چه می
 .تواند و نباید بدون حکومت و حاکم باشد هیچ امتی و جامعه ای نمی)      1
 .های شخصی هستند  نظامهای استبدادی و مشروطه و جمهوری مردودند، چون حکومت کلیه)      2
لی آن جـاری سـاختن حـدود و تعزیرهـا         باشـد و غـرض اصـ        می» حکومت قانون «است که   » حکومت اسالمی «تنها  )      3

 .است
، فقهائی که عـادل باشـند و قـانون را درسـت             )یعنی فقهاء (دان اجراء گردد      حکومت قانون ناگزیر باید به دست قانون      )   4

 .اجراء کنند
ی و   مباحث و مسائل حکومتی، قضائی، اقتصادی، ادار        شود، شامل کلیه    های طلبگی تدریس می     دروسی که در حوزه   )   5

 .تواند جوابگوی سیاست و حکومت و دولت باشد سیاسی است و فقه شیعه می
شما طالب جوان و فقهای ما توانایی و وظیفه دارید برای در دست گرفتن حکومت و اخراج و خلـع غاصـبین قیـام         )      6

 .نمایید
استعماری، برای در دست گرفتن     هدف این بوده است که جناحی از روحانیت ایران را در مبارزات ضد استبدادی و ضد                 

 .پرچم انقالب و سنگرهای سیاسی و نظامی جمهوری اسالمی ایران، وارد نمایند
جز این که . آورند  حکومت، تفصیل و تشریحی به میان نمی در بیان روش مبارزه و انقالب و در چگونگی تأسیس و اداره        

مور را به دست بگیرد و کلیه فقهـاء، اگـر توانسـتند و خواسـتند،           در هر ناحیه یا والیت و شهر، فقیه محل الزم است زمام ا            
مجتمعاً شورایی برای اداره تشکیل بدهند، و اگر نکردند و یک نفرشان بنا به وجوب کفایی قیام نمود، سایرین باید تأییـد                      

 .و تمکین نمایند
 :دهند حال چه کسی مانع این مهم و تحقق حکومت اسالمی شده است، جواب می

 .    قوم یهود از صدر اسالم تا زمان ظهور صهیونیسم و دولت اسرائیل)  1
 .استعمار غرب و امپریالیسم مسلط بر کشورهای اسالمی در قرون اخیر)      2

شود، خصوصاً در قرون متمـادی و قبـل از تفـوق و تسـلط غـرب و                    به عوامل و علل دیگر که مرتبط به خود مسلمانان می          
 حکومت و اداره امت، و بـه طـور     نمایند، و بحثی هم از این که چرا مسأله          اشارات قابل توجهی نمی   ظهور پدیده استعمار،    

کلی، مسائل اجتماعی در میان فقهاء و فالسفه و اهل کالم، خصوصاً امامیه، مـورد طـرح و توجـه محسـوس قـرار نگرفتـه                
شود که آیا اصالً مسأله و احکام و تعلیمـاتی   یطبیعی است که این نکته نیز مطرح نم. شود است، در آن دروس عنوان نمی  

 رسالت و بعثت پیغمبران بـوده         حکومت، در قرآن و دیانت اسالم و در سایر ادیان الهی وجود دارد و جزو برنامه                 در زمینه 
سـته یـا    علمای شیعه نیز اگر حکومت و امـور اجتمـاعی را نخوا           . دانند  است یا خیر؟ البته جواب را به طور بدیهی مثبت می          

السـالم و حکومـت انحصـاری         اند بررسی نمایند، ولی روی مسأله خالفت و جانشینی موالی متقیان علـی علیـه                الزم ندیده 
 .هایی به وجود آمده است الهی ائمه معصومین استدالل و جدال و جنجال و جنگ

 :اند ن است که معصومین فرمودهدهند برای ای  این که چرا فقیه دارای چنین وظیفه و حق است، جواب می اما درباره
و (بنابراین باید ادامه دهنده رسالت انبیاء و اجراء کننده احکام و حـدود اسـالم                . علماء امت من وارثین پیغمبرانند    )         1

 .باشند) صادر کننده اسالم
ظـایف بـوده حـق والیـت و         بنـابراین فقهـای محـدثین دارای همـان مزایـا و و            . راویان حدیث جانشینان ما هستند    )         2

 .نماید طور که قیم صغار عمل می حکومت بر سایرین دارند، همان
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گـردد، چـون عینـاً ماننـد رسـول            دار حکومت و اجرای حدود و تعزیرات و وصول وجوهات می            وقتی فقیه عهده  )         3
بوده، بنا به   ) ع(و علی ) ص(شأن پیغمبر   نماید، بنابراین همکار و هم      عمل می ) ع( بالفصلش امیرالمؤمنین   و خلیفه ) ص(اکرم

 .باشد حکمت خداوندی، صاحب پیمان والیت و اولویت بر اموال و انفس مؤمنین می
دار   بنابراین فقهاء بایـد حصـار محـافظ و قلعـه          . شود  چون مؤمن فقیهی از دنیا برود، در حصار اسالم رخنه پیدا می           )         4

 .نندیعنی حفاظت و حکومت ک. اسالم باشند
چه فقهاء را موظف و مختار برای در دسـت گـرفتن حکومـت و اداره جوامـع اسـالمی بداننـد،               در آن دروس، بیش از آن     

 .اند نکرده» والیت فقیه«ظاهراً اعالم و اشعاری به کلمه 
عنوان و نیز ) ص(و شعبه بودن حکومت از والیت مطلقه الهیه مفوضه به نبی اکرم   » مطلقه«بدیهی است که صفت یا حالت       

 .شود اثبات نگردیده استنادات و آیات قرآنی در آن دیده نمی
 یا والیت مطلقه الهیه منتقله به فقهای شیعه     والیت فقیه) الف

مقدمتاً باید گفت که مشکالت امروزی ما در مسأله والیت فقیه، اگر چه از لحاظ مسأله مبتالبـه تـازه اسـت، ولـی از نظـر                    
اند کـه بـا تمرکـز در قسـمتی از مکتـب، کلیـت                 در طول تاریخ اسالم همواره کسانی پیدا شده       . یستسابقه ن   نوع ابتالء، بی  

طـرز تفکـر ایـن    . انـد  اند منحصر دیده ای از آن چه خود خوانده را در گوشه) ص(اسالم را فراموش کرده و آیین محمدی      
 .سازد زنده میاند در خاطر  گروه، داستان کسانی را که در تاریکی با فیل برخورد نموده

ساز و پیش رونده به سوی خداست که در درجه اول قیدها را از اندیشهی نوع بشر برداشته، آنان را بـه                        اسالم مکتبی انسان  
بینـی    انسان. داند  فهمند مسؤول می    کند و در برابر آن چه می        تدبر، تفکر، سیر در آفاق و شنیدن سخنان مختلف دعوت می          

 انسان بنا شده و پیامبرش تنها مأمور ابالغ و انذار و تبشیر و الگو شدن بوده است و اکراهـی در        چنین مکتبی بر پایه آزادی    
 .این مکتب وجود ندارد

های علمیه صد سال اخیر، که منحصراً تعلیم و تعلم فقه و اصول رایج بوده و حتی برای رسـیدن                      بدیهی است که در حوزه    
بـه  . بینـی اسـالم تـدریس نشـده اسـت      اند، انسان دانسته به آیات احکام را کافی می     به اجتهاد تنها آشنایی و توانایی مراجعه        

های علمیه ما سالهاست که با فراموش کردن قرآن و اصول توحیـد و آخـرت، جـزء کـوچکی از اسـالم،            طور کلی حوزه  
 .اند یعنی فقه، را کل پنداشته و به قول استاد مطهری از واقعیات زندگی دور شده

 والیت فقیه  فقهی بودن 
شود که آیا این مسأله، مسأله فقهی است، یـا اصـلی اعتقـادی و یـا                   نخست این سؤال مطرح می    » والیت فقیه «برای بررسی   

 !های شیطان بریم از وسوسه به خدا پناه می. تزی سیاسی برای کسب قدرت
فـس، یـا بـه اصـطالح امـروز، حکومـت       منظور از والیت در این جا، تسلط بـر امـوال و ان  : قبل از شروع بحث باید بگوییم    

ای است که خداوند  مطلقه بالقید و شرط بر کلیه افراد کشور است، و به تعبیر برخی از روحانیون، همان اختیارات و سلطه       
 .تبارک و تعالی بر افراد بشر دارد

گر از فروع اسـت و فقهـای   ای فقهی و به عبارت دی آن چه تا کنون مورد بحث بوده این است که مسأله والیت فقیه مسأله   
 :اند االسرار نوشته رهبر انقالب در کتاب کشف. مختلف، نظریات موافق و مخالف با آن داشته و دارند

والیت مجتهد که مورد سؤال است، از روز اول میان مجتهدین مورد بحث بوده و هم در اصل داشتن والیت و نداشـتن،                       «
آورند که عمده آنهـا   هایی می و این یکی از فروع فقهیه است که طرفین دلیل     حکومت او،     و هم در حدود والیت و دامنه      

 »احادیثی است که از پیغمبر و امام وارد شده است
مندان نوشـته و منتشـر    در نجف اشرف این مسأله را در دروس فقه خود مطرح ساختند که متعاقباً به کمک برخی از عالقه           
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 که کسانی که خود قادر به اسـتنباط احکـام هسـتند، وظیفـه خـود را تشـخیص              الزمه فقهی بودن یک مسأله این است      .شد
 .دهند و عمل کنند و کسانی که مقلدند از فقیه مورد قبول خود کسب تکلیف نمایند

در ) ق، در اثر وبـای عمـومی در قریـه نـراق در گذشـت              . ه1245مالاحمد نراقی متوفی به سال      (» مالاحمد نراقی «مرحوم  
ایـن قسـمت از کتـاب    . گانه برای اثبـات والیـت فقیـه آورده اسـت      نوزده مسأله را مطرح کرده و ادله   » یامعوایداال«کتاب  

چاپ و منتشر شده که ما نیز به نقل و نقـد همـان   » حدود والیت حاکم اسالمی«توسط وزارت ارشاد اسالمی تحت عنوان  
 .قسمت خواهیم پرداخت

» االصـول  فواید«اند و دو کتاب  ر نراقی که او را خاتم المجتهدینش نامیدهشاگرد نامدا] 10[»شیخ مرتضی انصاری«مرحوم  
باشد، در کتاب مکاسب، ادله مرحوم نراقـی را بـه    های علمیه می ترین کتب حوزه وی در اصول و فقه، بنیادی » مکاسب«و  

.  بـه خـوبی نشـان داده اسـت    تفصیل ذکر نموده و استدالل و اعتقاد خود به عدم کفایت آنان برای اثبـات والیـت فقیـه را                
از علمـای پایـه گـذار و تأییـد کننـده            (» نـایینی «اهللا    و آیـت  » آخونـد خراسـانی   «اهللا    همچنین مراجعی بزرگ همچون آیت    

اهللا   از متـأخرین و معاصـرین، مرحـوم آیـت         . انـد   در حاشـیه بـر مکاسـب، نظـرات مرحـوم نراقـی را رد کـرده                ) مشروطیت
قلید معاصر، در درس خود که تقریرات آن به چاپ رسیده است، والیت فقیـه را منکـر       ، از مراجع ت   »ای  کوه کمره   حجت«

بـه طـور کلـی ایـن مسـأله فقهـی کمتـر مـورد توجـه علمـاء و مدرسـین            . شده و تفصیالً به عدم آن استدالل نمـوده اسـت        
ه را بـه درخواسـت   های علمیه بوده و حتی مرحوم شیخ مرتضی انصاری به طوری که در مکاسب آمده است، مسـأل                   حوزه

ای    از موضوعاتی است که در فقه برای آن فصل مستقل و بـاب جداگانـه              » والیت فقیه «. برخی از افراد مطرح ساخته است     
عدم توجه بـه  . تدوین نگردیده و تنها به طور ضمنی در مسائلی همچون والیت بر صغار و سفها که به آن اشاره شده است  

. زیرا طبق روایت تـاریخ، شـرایطی در زمـان صـفویه آمـاده بـوده اسـت                 . ایط نبوده است  این مسأله به دلیل عدم وجود شر      
گذشته از این، فقهاء، بسیاری از مسائل، از قبیل جهاد ابتدائی و وظایف امام معصوم را که شرایطش در زمان غیبت نبـوده                       

هـم مسـائل مربـوط بـه بردگـان را در      داری، امـروز   اند و حتی سالها پـس از القـاء بـرده    است، در کتب خود مطرح ساخته   
 .در هر حال تا چندی قبل کسی در فقهی بودن مسأله تردید روا نداشته بود. کنند دروس فقهی خود بحث می

نهضت آزادی ایران که همواره معتقد بوده برای تشخیص حکم و وظیفه الزم است به کتاب خدا و سـنت پیـامبر و روش                        
نظر، مراجعه کند، در این باب تحقیقاتی نمـوده کـه نتیجـه را ذیـالً بـه       نظران بی بر و صاحبگانه و به ماخذ معت  ائمه دوازده 
 .رساند میهنان می اطالع هم

 والیت فقیه از دید قرآن  
چنین رهبر    ، در میان علمای شیعه بوده، هم      »والیت فقهاء «گرچه فقهای گذشته، از جمله مرحوم مالاحمد نراقی که مبتکر           

اند، با ایـن حـال از    و احادیثی چند گذاشته » روایات« این مسأله، مبنای منطق و استدالل خود را عمدتاً بر            انقالب، در طرح  
اصرار دارند با اتکاء به آیاتی از قرآن حکیم، این مسـأله را موافـق بـا کتـاب                   » والیت فقیه «آن جایی که برخی از مدافعان       

 .د بنماییمان خدا نشان دهند، الزم است مروری بر آن چه گفته
االمـر را بـه     سوره نسـاء اسـت کـه اطاعـت از خـدا و رسـول و اولـی               59اند، آیه     ترین سندی که به آن متوسل شده        ـ مهم 1

 :مؤمنین فرمان داده است
 ]11[یَا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی األَمْرِ مِنکُمْ

سپردند، در این صورت    » الشرایطی  فقیه جامع «دارند وقتی مردم زمام امور را به دست           ناد به آیه فوق اظهار می     آقایان با است  
از خود سلب وظیفه و مسؤولیت کرده باید در اتخاذ موضع نسـبت بـه مسـائل اجتمـاعی و اظهـارنظر نسـبت بـه جریانـات                            
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حالـت  ) همانند فتـاوی فقهـی    (ظریات و فتاوی سیاسی او      سیاسی، صد در صد تابع و تسلیم خط رهبری باشند و نسبت به ن             
 ]12.[کامل داشته باشند» تقلید و تعبد«

کننـد، دنبالـه آیـه را ندیـده      را فرامـوش مـی  » و ال تُسرِفُوا«را گرفته » وا  کُلُوا وُ اشْرُب«طرفداران این نظریه همانند کسانی که    
دنبالـه آیـه چنـین    . گـردد  الی و ارائه راه حل رفع اختالف تکمیل می  بینی تنازع احتم    در حالی که مطلب با پیش     ! گیرند  می

 :است
 ]13[»فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ اآلخِرِ ذَلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیالً«

انـد، امـا بـه        یعنی شایستگان واقعی این مقام در زمان گذشته، همان امامـان هـدی بـوده              » مراال  اولی«اگر چه مصداق واقعی     
به مالک اشتر در رعایت این آیه، در ارتباط با مردم مصر، روشن اسـت               ) ع(دالیل مختلف، از جمله توصیه حضرت علی        

الن سیاسی امت، مورد نظر باشد، منظـور        در آیه شریفه، کلی بوده و همان رهبران و مسؤو         » اولی االمر «که در صورتی که     
بـود،   چرا کـه اگـر اخـتالف مـردم بـا خـود آنهـا مـی        . باشد می) هیأت حاکمه(االمر  ، اختالف میان مردم و اولی  »تنازع«از  

بینـیم علـی رغـم دسـتور اطاعـت از       اما می. رفت االمر و دستگاه قضائی او به شمار می ترین راه، مراجعه به همان اولی       ساده
تبـدیل بـه دو   ) االمـر  از خدا و رسول و اولـی (ای  ، در صورت بروز اختالفات، اطاعت سه مرحله)در مقدمه آیه  (االمر    لیاو

 .شده است) خدا و رسول(مرحله 
سرزمین پهناور مصر اعزام نماید، به جـای ایـن          » والیت امری «خواست مالک اشتر را به        هنگامی که می  ) ع(حضرت علی   

ترین اصحابش بود، بدهد، به  خود که برگزیده» نائب خاص«لی او با مردم مصر، پیشاپیش، حق را به       که در اختالف احتما   
های متنوع او تضمین نشده است، تنها دو معیـار محکـم و مطمـئن                 دلیل آن که هیچ انسانی در برابر وساوس شیطانی و دام          

نظـر از     صـرف (و تنازع میان والـی و مـردم، طـرفین           بنابراین در صورت بروز اختالف      . نماید  را توصیه می  » کتاب و سنت  «
 .گردن نهند) ص(وظیفه دارند به حکم خدا و رسول خدا) اختالف درجات علمی و سوابق ایمانی

نمایند که در شأن منافقینی نازل شده، که از به داوری گزیدن پیـامبر                نیز استناد می  ) 65(ـ در همین سوره، به آیه دیگری        2
شـگفت  . کردند، سپس صداقت ایمان آنان را مشروط به چنین تمکینـی نمـوده اسـت            ن خودداری می  در اختالفاتشا ) ص(

وقتـی امـام    «انـد     این که امام جمعه شیراز مردم ایران را به جای منافقین، و ولی فقیه را به جای رسول اهللا قرار داده و گفتـه                       
فَالَ وَرَبـکَ الَ یُؤْمِنُـونَ حَتَّـىَ یُحَکِّمُـوکَ فِیمَـا شَـجَرَ        «: بیانی را کرد، دیگر وظیفه همه این است که مصداق این آیه باشند            

 ]14[»....بَیْنَهُمْ
 آیه قبل از این آیه صریحاً خداوند رفع تنازع را در مراجعه مسلمانان به کتـاب خـدا و                    6معلوم نیست در حالی که درست       

انـد ببینیـد ولـی فقیـه هـر چـه        در دوره غیبت گفته«د گوی سنت رسول معرفی کرده است، به چه دلیل امام جمعه شیراز می     
 ».مصلحت دید انجام بدهید و بر شما الزم است که از او اطاعت کنید

 سـوره   6انـد، آیـه       تصـور کـرده   » والیت مطلقـه فقیـه    «گاه قرآنی نظریه      ـ از آیات دیگری، که گویا آن را مهمترین تکیه         3
 :نماید نین تصریح میاحزاب است که اولویت پیامبر را نسبت به مؤم

 ]15....[النَّبِی أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ 
خواننـد؛ در حـالی کـه         مثله کرده و فقط پنج کلمـه ابتـدای آن را مـی            )  سوره نساء  59همانند آیه   (آیه فوق را نیز متأسفانه      

 :ای است پیامبر چیست و در چه زمینهبودن »  اولی«دهد منظور از  ترجمه ساده دنباله آیه به خوبی نشان می
النَّبِی أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُـهُ أُمهَـاتُهُمْ وَأُوْلُـو الْأَرْحَـامِ بَعْضُـهُمْ أَوْلَـى بِـبَعْضٍ فِـی کِتَـابِ اللَّـهِ مِـنَ الْمُـؤْمِنِینَ                    «

 ]16[»وْلِیَائِکُم معْرُوفًا کَانَ ذَلِکَ فِی الْکِتَابِ مَسْطُورًاوَالْمُهَاجِرِینَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَ
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نماید، بـه     ها تصریح می    این آیه که نزدیکی و سزاواری پیامبر را نسبت به مؤمنین و عنوان مادر داشتن همسران او را بر آن                   
بنـابراین  . مان را تشریح کرده اسـت دنبال دو آیه طوالنی آمده است که ضوابط مربوط به فرزند خواندگی و نگهداری یتی         

باشد کـه الزم اسـت مـؤمنین      های اجتماعی می    سیاق آیات و زمینه مسائل مطروحه در آن مربوط به سلسله مراتب اولویت            
توانـد امـور مـردم را، بـه          شود، همین است که پیامبر مـی        مراعات نمایند، آن چه اصالً در آیات قبل و بعد از آن دیده نمی             

 به رأی و خواست آنها و اعمال شیوه شورایی، به دلیـل اولـویتی کـه بـر آنهـا دارد، بـه شـیوه اسـتبدادی و بـا                             جای احترام 
 !اداره نماید» اختیار مطلق«

زیـدبن  «ظاهر آیه فوق و سیاق آیات قبل و شأن نزول آن، تماماً بیانگر این حقیقت اسـت کـه آیـه مـذکور در ارتبـاط بـا                             
دهد رابطه آن حضرت با زید، رابطه پدر و فرزنـدی معمـول نیسـت، بلکـه                   زل شده و نشان می    پسر خوانده پیامبر نا   » حارثه

خود او نیز نسـبت بـه همـه مؤمنـان والیـت             ) وَأَزْوَاجُهُ أُمهَاتُهُمْ (شوند    همچنان که همسران او، مادران مؤمنان محسوب می       
 .تمام مؤمنین است] 17[پدر، بلکه به طور مساوی سرپرست و »زید«پدری دارد و نه تنها سرپرست 

منظور از اولویت پیامبر    ) البیان  از جمله مجمع  (و در برخی تفاسیر     ) ع(و امام باقر    ) ع(اتفاقاً در روایتی منقول از امام صادق        
، )چنان که همسران او مادران مؤمنانند     (ذکر شده است    ) هُوَ اَبٌ لَهُم  (در آیه فوق، پدر بودن آن حضرت نسبت به مؤمنین           

انـد کـه      ، با توجه به سیاق آیات و شأن نزول و قرائن آن تأکیـد کـرده               )الصادقین  از جمله مفسر منهج   (سیاری از مفسرین،    ب
. توان از آن حکمی عمومی و کلی اسـتخراج کـرد        این آیه مربوط به زندگی شخصی و خصوصی پیامبر بوده است و نمی            

اهللا را بـر مـؤمنین نتیجـه     انـد، از آیـه فـوق والیـت مطلـق رسـول       ردهها استناد ک مفسرین دیگری که برخی متولیان ما به آن  
 .ای است دهد که منظور والیت در چه زمینه شوند، به وضوح نشان می اند، اما روایاتی که به آن متوسل می گرفته

 زیـر را پیـامبر   اند حدیث اکثر مفسران گفته : (فرماید که آن حضرت فرمود      نقل می ) ص(از پیامبر   ) ع(از جمله امام صادق     
 )به هنگام نزول آیه ششم سوره احزاب فرموده) ص(
گـذارد بـرای وارث    رود و مالی را به ارث می کسی که از دنیا می) چگونه؟(ها اولی هستم،   من به همه مؤمنان از خود آن      «

 ]18.[ با من استمند باشد، مسؤولیتش به عهده من و پرداخت دیونش بدهکار و عائله) پس از مرگ(اگر ) اما. (اوست
های حمایت کننده اجتمـاعی، همچـون بیمـه و تعـاون وجـود نداشـته اسـت، شـخص           ای که سازمان    روشن است در دوره   

بـودن او بـه آنهـا       » اولی«رسانده است و      المال، به عنوان پدر خانواده به نیازمندان و محرومین امداد می            پیامبر، از محل بیت   
» اولـی «اصوالً معنای اصـلی کلمـه       . دهد  رت را به رسیدگی و تولیت امر آنها نشان می         تر و سزاوارتر بودن آن حض       نزدیک

تـوان    و از آن مـی    (در قرآن به کار رفته      » اولی«کما آن که در مورد دیگری که کلمه         . باشد  همین نزدیکی و سزاواری می    
 :درسان همین معنا را می) ای برای فهم معنای این مسأله کمک گرفت به عنوان قرینه

19[اِنَّ اَوْلَی النَّاسِ بِاِبْرَاهِیمَ لَلَّذِینَ اتَّبَعُوهُ وَ هَذَا النَّبِی[ 
در آن تکـرار   » اولـی «باشد که دو بار کلمـه          سوره احزاب می   6نزدیکترین قرینه برای شناخت زمینه این والیت، خود آیه          

شاوندان، از مؤمنان و مهاجران، نسـبت بـه یکـدیگر،    شده است، یکبار اولویت پیامبر نسبت به مؤمنان و دیگر اولویت خوی       
باشـد، بـه    در قسمت دوم، نزدیکتر بودن و سزاوارتر بودن از نظر تعلق انفاق و امداد مـالی مـی     » اولی«همان طور که معنای     

هد و مسؤولیت  همین امور و به مفهوم تع    باید در زمینه  ) اولویت پیامبر به مؤمنین   (رسد معنای آن در قسمت اول نیز          نظر می 
توانـد   در تأمین نیاز محرومین و یتیمان باشد و با عنایت به روایت فوق، معنایی جز این نمـی  ) به دلیل نزدیکی و والیت    (او  

 .داشته باشد
ها گذشته، اوالً باید دید آیا پیامبر هرگز از چنین والیتی، که قلمرو آن را در زمینه مسـائل سیاسـی، اجتمـاعی ذکـر      از این 
آیـد، اعمـال والیـت آن حضـرت بـر مـؤمنین در                ند، استفاده کرده است یا خیر؟ تا آن جایی که از روایات بـر مـی               کن  می
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در ثانی، به فـرض هـم کـه والیـت حضـرتش      .  آنها ذکر شده است پرداخت دیون مسلمانان متوفی و رسیدگی به خانواده      
و کـه معصـوم نبـوده و بـه قـول خودشـان در معـرض خطـا         مطلق بوده باشد، به چه دلیل چنین والیتی عیناً به فقهای امت ا      

 گردد؟ هستند منتقل می
نمایند که نافی اختیار مردم در مواردی است که خدا و رسول امری را گذارنده                  نیز استناد می   36ـ در همین سوره به آیه       4

 :باشند
 ]20....[أَمْرًا أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَۀُ مِنْ أَمْرِهِمْ و وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَۀٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ 

 :اند آقای صانعی در مورد این آیه گفته
کند بر این که پیـامبر حـق والیـت و حکومـت دارد بـا       این آیه به اعتبار شأن نزولش، طبق تفسیر شیعه و سنی، داللت می «

 »رعایت مصلحت
یعنـی حکـم و قضـاء دربـاره اخـتالف مـردم بـا        . ه فوق امری قضائی است نه سیاسی    باید توجه داشت که موضوع آی     : اوالً

مطرح است که حکم آن از جانب خداوند و رسولش انشاء گردیده و چنین حکمی غیرقابل                » امور خود آنها  «یکدیگر در   
 .باشد خواهی می ابرام و فرجام

ت اسالمی، که رسول اهللا با اتکای به آن و تمکین و تبعیـت      قضاء، امری است مستند به احکام و ضوابط الهی و شریع          : ثانیاً
کرد و نه مؤمنین نظر  در این مورد جای تردید نیست که نه پیامبر در مورد احکام با مردم مشورت می. نمود مردم حکم می  

مبر برای خود تنهـا  دانیم پیا ، یعنی مسائلی که مربوط به زندگی مردم بود، می»موضوعات«اما در   . کردند  خود را اعمال می   
. داد  گیـری قـرار مـی       ترین مسلمانان، قائل بود و به شهادت تاریخ اکثریت آراء را مالک تصـمیم               یک رأی، همچون ساده   

حقوق کار و کارگر، اختیارات دولت و غیره از جمله احکامند یا موضـوعات؟ و       : باید دید مسائل مبتالبه زمان ما از جمله       
 نظر ولی فقیه باید باالتر از مصوبات نمایندگان مردم و شورای نگهبان قرار گیرد؟اگر دومی است، به چه دلیل 

، تمامـاً در ارتبـاط بـا مسـائل خـانوادگی و             ) آیـه  33(و بعـد از آیـه فـوق         )  آیه 8(و آیات قبل    ) عمدتاً(سوره احزاب   : ثالثاً
نفی کننده اختیار هر زن و مرد مؤمن بـه          باشد و شأن نزول و مصداق واقعی آیه فوق که             خصوصی پیامبر و همسران او می     

بر حسب آن چـه در آیـه بعـد          (باشد، ناظر به داستان زید و زینب است که امر خدا و رسول                هنگام حکم خدا و رسول می     
بنـابراین بـا توجـه بـه چنـین زمینـه و سـیاقی، بـه         . نمایـد  حکم به سازش زوجین و انصراف از طالق می) توضیح داده شده 

ان چنین سلب اختیاری را به امور گسترده اجتماعی تعمیم داد و حقوق مردم را در اداره جامعه خویش زیـر                     تو  راحتی نمی 
 .پا نهاد

یی شخصی و خصوصی نبوده است، بلکـه خداونـد و رسـولش               مسأله زید و زینب مسأله    : گویند  طرفداران والیت فقیه می   
بنابراین مسأله، در عین شخصی بودن،      ] 21.[یت را در هم بریزند    اند با طرح این مسأله رسوم و اعتقادات غلط جاهل           خواسته

اما آقایان توجه ندارند که امر رسول پیوسـته و بـه دنبـال امـر خـدا                  . آثار گسترده اجتماعی در برقراری نظامی جدید دارد       
خدا و رسول است و ممکن نیست از خطـا یـا            به چه دلیل امر متولیان ما عیناً همان امر          ) اذِا قَضَی اهللاُ وَ رَسُولُهُ اَمْراً     (باشد    می

 هوای نفسشان ناشی شده باشد؟
را » اختیـار مطلـق  « سوره قصص نیز تکرار شده است که 68عالوه بر آیه فوق، در آیه       » خِیَرَه«جالب است که بدانیم کلمه      

 :کند بندند نفی می ای که مردم، با انحراف از توحید، به آن دل می از ارباب و الهه
ا یُشْرِکُونَوَرَبکَ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَیَخْتَارُ مَا کَانَ لَهُمْ الْخِیَرَۀُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَم 

. شمارد که آفریننده است، بنابراین مخلوقات را نسزد چنین ادعائی نمایند آیه فوق اختیار مطلق را در شأن پروردگاری می  
 .چنین مشارکتی استاین شرک است و خداوند، منزه از 
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سـپردگانی را محکـوم    روی و فریـب خـوردگی از سـر         جالب این است که آیه فوق پشت سر آیاتی آمده است که دنبالـه             
. ها هسـتند    کردند ره به جایی دارند و ناجی آن         از کسانی پرداختند که گمان می     » تعبد«نماید که چشم و گوش بسته به          می

خـوردگی خـویش آگـاه        در روز قیامت به عذاب دچار شوند به پندار واهـی و فریـب             دهد وقتی     آیات مورد نظر نشان می    
 .کنند ای کاش هدایت شده بودند جویند و آرزو می زاری می شده، از اربابان و آقایان خود بی

 آن  این آیه که نقش پیـامبر و تـأثیر تعلیمـات          .  سوره اعراف نیز به گونه دیگری مورد تحریف واقع شده است           157ـ آیه   5
و برداشـتن بـار گـران فرهنـگ شـرک از            ) یهـود و نصـاری    (حضرت را در اصالح مفاسد اخالقی و اجتماعی اهل کتاب           

دهـد و از پیـروی نـوری کـه بـا او نـازل شـده         دهد، رسالت جهانی او را در ارشاد جهانیان توضیح می        دوش آنان نشان می   
، نه سیاق آیه و ظاهر آن، و نـه مضـمون و محتـوایش، عنـایتی بـه مسـأله       )نزِلَ مَعَهُوَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِیَ أُ(......گوید    سخن می 

 :اند یا والیت مطلقه ندارد، اما معلوم نیست آقای صانعی از کجا چنین مفهومی را از آن استخراج کرده و گفته» حکومت«
نـابراین، ایـن آیـه هـم داللـت دارد بـر والیـت               اینجا رفع اِصر است به خاطر مصـلحت، ب        . برد  پیامبر این اِصر را از بین می      «

 )22/10کیهان (» مطلقه
 :نماییم آوریم و داوری را به خوانندگان واگذار می ما در اینجا عیناً آیه مورد نظر را می

اۀِ وَاإلِنْجِیلِ یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنکَـرِ        الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِی األُمی الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوبًا عِندَهُمْ فِی التَّوْرَ          
وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبĤَئِثَ وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْـرَهُمْ وَاألَغْـالَلَ الَّتِـی کَانَـتْ عَلَـیْهِمْ فَالَّـذِینَ آمَنُـواْ بِـهِ وَعَـزَّرُوهُ                   

 ]22[رُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِیَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَوَنَصَ
 : سوره مائده است55کنند آیه  ـ آیه دیگری که به آن استناد می6

 ]23[لزَّکَاۀَ وَهُمْ رَاکِعُونَإِنَّمَا وَلِیکُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُواْ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصالَۀَ وَیُؤْتُونَ ا
. باشـد   نیـاز کننـده از هـر گونـه توضـیح مـی              باشد، ترجمه ساده و ظاهرش بـی        این آیه که بسیار معروف و مورد استناد می        

گونـه   شود، در این جا تنها شروط ایمان، برپا داشـتن نمـاز و دادن زکـات معرفـی گشـته و هـیچ                  طور که مالحظه می     همان
. کسب این صفات امتیاز ولی بودن را همراه خدا و رسول بـه دنبـال دارد           . ی برای فقهاء قایل نشده است     تخصیص یا امتیاز  

 .یعنی چنین کسانی با این مشخصات سزاوار و شایسته  دوست بودن هستند
تور به تشکیل  سوره نساء نیز از جمله آیاتی است که مورد تمسک قرار میگیرد، اما از این آیه نیز، اگر بتوان دس                   58ـ آیه   7

حکومت را استنباط کرد، جز برگرداندن امانات به مردم و داوری بـه عـدالت، چیـز دیگـری، مثـل والیـت مطلقـه فقیـه،                           
کنیم و داوری را همچون موارد دیگـر بـه خواننـدگان              ذیالً آیه مورد نظر و ترجمه آن را نقل می         . توان استخراج کرد    نمی

 :نماییم تعصب واگذار می منصف و بی
 ]24.....[نَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدواْ األَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِ إِ

باید توجه داشت که استناد به آیات فوق از ابداعات و ادعاهای بعد از پیروزی انقالب است و قبل از آن کمتـر کسـی بـه                         
در اوایل سلطنت محمـد رضـا       » االسرار  کشف«حتی خود امام در کتاب      . کرد  برای اثبات والیت فقیه استناد می     این آیات   

هــای خــدا هــیچ گــاه نگفتــه و  علــی و اوالد معصــومین او، اولوااالمرنــد کــه خــالف گفتــه«انــد کــه  شــاه، صــریحاً نوشــته
 ]25[».نگویند

***** 
 صراحت یا داللت مخالف دارد زیاد است، که شاید بتوان به شرح زیـر آنهـا      نماید و   اما آیاتی که نقض والیت فقیه را می       

 :بندی کرد را خالصه و دسته
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قرآن به طور کلی هر کس را مسؤول عقاید و افعال و احوال خود شناخته و تبعیت کورکورانه و بدون تعقل غیر خـدا                        ) 1
 :نماید را شدیداً منع می

 ]26[لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولـئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْؤُوالًـ وَالَ تَقْفُ مَا لَیْسَ 36اسراء 
 ]27[ـ إِنَّ شَرَّ الدوَاب عِندَ اللّهِ الصم الْبُکْمُ الَّذِینَ الَ یَعْقِلُون22َانفال 

کنـد و مخصوصـاً عنایـت         دادند، شماتت مـی     خود قرار می  قرآن مردم را از این جهت که علمای دین و انبیاء را ارباب              ) 2
این عمل را قرآن شـرک بـه خـدا تلقـی     . دارد که رؤسای دینی اعم از پیغمبران و روحانیان را ارباب و سرور خود نگیرند    

 :نماید می
 ابْنَ مَرْیَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِالَّ لِیَعْبُـدُواْ إِلَــهًا وَاحِـدًا الَّ إِلَــهَ إِالَّ هُـوَ      ـ اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا من دُونِ اللّهِ وَالْمَسِیحَ 31توبه  

 ]28[سُبْحَانَهُ عَما یُشْرِکُونَ
 :پذیرد کند که خدا در روز قیامت عذر مردم را به بهانه اطاعت از محترمین و بزرگان نمی قرآن به صراحت اعالم می) 3

 ]29[وا رَبنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَکُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السبِیلَاـ وَقَال67ُاحزاب 
ایـم کـه صـورت     مشروحاً راجع به تقلید صحبت کـرده و نشـان داده    » نقش تعیین کننده مستضعفین و روحانیت     «در نشریه   

 و نسـنجیده در اختیـار فقیـه یـا عـالمی             متداول تقلید و این که اشخاص به بهانه عامی بـودن، خـود را دربسـت و نفهمیـده                  
ها تنظیم نمایند، به هیچ وجه انطباق با قـرآن و سـنت و    گذارده، دین و دنیا و عقاید و اعمال خود را طبق نسخه و اوامر آن    

بالعکس، از طرف پیشوایان بزرگوار ما هشدارهای مؤکد بـه شـیعیان داده شـده اسـت کـه ماننـد قـوم یهـود                     . عترت ندارد 
داشته و پیرامون مقام و منـافع    ) یعنی خدا ( بدانند که بسیار اندکند علمائی که تقوا و صیانت نفس و اطاعت از مولی                نبوده،

 .دنیا نگردند
رابطه خدا با انسان و کرامت و شخصیتی که بر طبق آیات فراوانی قرآن به او داده و آزاد و مختـارش گـذارده، چنـان                          ) 4

در تعلیم عقاید و ایمان و چه در دعوت به سوی خدا از راه اطاعت و اجـرای احکـام،                    است که حتی رسالت پیغمبران چه       
 .کامالً خالی از اکراه و اجبار است» الَ إِکْرَاهَ فِی الدینِ«فقط جنبه تذکر و ابالغ یا نصیحت و ارشاد را داشته به مصداق 

قب و مسؤول اعمال کسی نبوده برای این کار نه مجهـز           شود که تو مأمور اجراء و مرا        اکرم گفته می    صریحاً و مکرر به نبی    
 :هستی و نه مجاز

 ]30[وَ ما عَلَی الَّرسُوِل اِالِّ البَالغُ
 ) بار به تعبیرهای مختلف12(

 ]31[اِنَّما اَنْتَ مُذَکّرٌ لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِرٍ
 ]32[ما جَعَلْناکَ عَلَیْهِم حَفیظاً، ما جَعَلْناکَ عَلَیْهِم وَکیال

 ) بار به تعبیرهای مختلف8)( بار به تعبیرهای مختلف13(
بدیهی است که وقتی پیغمبر چنین مأموریت و حقی نداشته باشد که در ابالغ و ارشاد مردم و مؤمن و متدین ساختن آنهـا                 

گر اعم از مؤمن و فقیه      اعمال زور و اجبار نماید، یا عقاید و اعمالشان را تفتیش و تحمیل نماید، به طریق اولی هیچ فرد دی                   
 .یا مأمورین دولتی مجاز به آن نیستند

و خیرخـواهی بـدان     » موعظـه «نمایـد، حالـت       حتی خداوند در آن جا که مستقیماً به ما امـر بـه عـدالت و ادای امانـت مـی                    
 :دهد می

کَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِما یَعِظُکُـم بِـهِ إِنَّ   ـ إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدواْ األَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَ     58نساء  
 ]33[اللّهَ کَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا



  نهضت آزادی ایران/تفصیل و تحلیل والیت مطلقه فقیه
 

 

 22

خداوندی که انسان را برای خالفت خود و تقرب و مانند او شدن آفریده و او را مختار و مسؤول قرار داده، چطور ممکن             
 !تر یا برتر فرمانروا و سرپرست او باشند؟  سازد و اجازه دهد که هموطنان پستاست محصور و مجبورش

باشد، که از » والیتی«در زمینه حکومت و دولت، به مفهوم اجتماعی و سیاسی و اداری آن، که نباید استبدادی و آمرانه یا                    
 آیـه خطـاب      یک. ورت و شورا است   ترین ارشاد قرآن، آیات مش      ترین و قاطع    خارج و باال سر امت اعمال گردد، شاخص       

و آیه دیگر توصیف جامعه نمونه ایمـانی اسـت بـا            . با آنها مشورت کن   ) یا اداره جامعه  (در امور امت    : فرماید  به پیغمبر می  
 .)که در بحث آینده راجع به آنها صحبت خواهیم کرد(» اَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ«: ای ساده و سر راست جمله

بنـدی شـده خالصـه کـرده و      ها و مواضع رسالت را به صورت مثبت و جمع   تی را هم که قرآن مأموریت     در آن بحث، آیا   
 .جای خالی برای آمریت و حاکمیت نگذاشته، انشاءاهللا بیان خواهیم کرد

 والیت فقیه از دیدگاه فقهی و روایی  
ای   در اطراف آن اثباتاً و نفیـاً، ضـمن بیـان پـاره            فقهاء  (چنانچه قبالً اشاره شد، والیت فقیه از فروع فقهیه است که اهل فن              

گردد که آیـا بـرای        بحث در این مسأله به این صورت مطرح می        . کنند  فروع فقهی، مثل طالق غایب و نظایر آن بحث می         
والیت شرعی ثابت است یا خیر؟ و در صـورت ثبـوت، والیـت در          ) عج(عصر    در زمان غیبت حضرت ولی    ) مجتهد(فقیه  

  و در چه حدی است؟کدام موارد
 اصل بر عدم والیت فقیه است  

فقهاء قبل از آن که به اثبات حکمی و به موضوعی به طور تفصیل و مشروح بپردازنـد، ابتـدا حکـم موضـوع مفـروض را                           
  معتبـره  کنند به تفحص و بررسی ادلـه  نمایند، سپس شروع می    مطابق اصلی از اصول مسلمه، به عنوان قاعده اولیه تعیین می          

باشد، به دست آورند، آن وقت طبق آن        ) قاعده اولیه (اگر دلیل خاص معتبری که مفاد آن مخالف حکم آن اصل            . خاصه
در غیـر   . دلیل معتبر، حکم موضوع مفروض را تعیین و از حکم اولی که مطابق اصل و قاعده اولیه بوده دست بر میدارنـد                     

 .زندسا این صورت مطابق قاعده اولیه حکم آن را معین می
مثالً اگر شک دارند حسن، حسین را وصی خود قرار داده یا نه؟ ابتدا بـه حکـم قاعـده اولیـه، حکـم بـه عـدم وصـایت او                    

ولی اگر قرینه و سند معتبری مبنی بر وصایت پیدا شود، دست از حکم قاعده اولیه برداشته و مطـابق سـند معتبـر                        . کنند  می
ر در حدود وصایت شک کنند، مثالً اگر وصایت حسین نسبت بـه امـوال         و همچنین اگ  . کنند  فرضی، حکم به وصایت می    

کنند و  حسن ثابت شود، اما نسبت به حقوق او مشکوک باشد، در مورد مفروض که مشکوک است، به نفی آن حکم می                  
 به آسانی )یعنی والیت فقیه(از این بیان چگونگی تحقیق حکم محل بحث . کنند بیشتر از قدر مسلم، وصایتی را قبول نمی       

 .گردد و به خوبی روشن می
 خاصـه   مطابق این روال، اگر شک شود که آیا برای فقیه والیت ثابت است یا خیر؟ قبل از بررسی و دست یـافتن بـه ادلـه        

باشـد، حکـم بـه نفـی و           معتبره، مطابق اصل و قاعده اولیه که مورد قبول معتقدین به والیت فقیه و انکار کنندگان آن مـی                  
شود که اصل بر عدم ثبوت والیت برای فقیه است، حال اگر پـس از تفحـص از ادلـه خاصـه،      گفته می. گردد یعدم آن م 

شـود و از   اگر دلیل معتبر خاصی که اثبات والیت کند وجود داشت، مطابق آن دلیل، حکم به ثبوت والیت برای فقیه می               
در تعیـین  . و اال حکم اولی به قوت خود باقی خواهد مانـد دارند،  می حکم اولی، که مفاد اصل و قاعده اولیه بود، دست بر     

مثالً اگر والیت برای فقیه در مورد حکم میان متخاصمین ثابـت شـود، ولـی                . شود  حد آن نیز مطابق همان قاعده رفتار می       
الیـت  در موارد دیگر، نظیر والیت بر اموال و انفس مشکوک باشد، در مورد مشکوک، مطابق اصل اولی، حکم به نفی و                    

به عبارت دیگر، عدم دلیل برای حکم نفـی والیـت از            . شود که اصل، عدم ثبوت والیت است        و چنین گفته می   . گردد  می
 .کافی است) یا حکم به نفی بیشتر از حد مسلم(فقیه 
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 در روایات مورد استناد طرفداران والیت فقیه نیامده است  » والیت«کلمه 
آن چـه  . دیده نشـده اسـت  ) فقهاء(برای راویان حدیث » والیت« و احادیث، عنوان    یک از روایات    باید دانست که در هیچ    

بدیهی اسـت معـانی   . هاست در روایات عنوان شده است، حکومت، قضاء، حجت و مشابه آن   ) فقهاء(برای راویان حدیث    
ه ذیـالً مـورد توجـه قـرار         ما معانی این کلمات را به طور خالص       . باشد  لغوی و عرفی این سه کلمه غیر از معنای والیت می          

 .دهیم می
کسی را حاکم گوینـد کـه از طریـق حکـم و        . حکومت، استحکام و محکم کردن امر است      » حکم«معنای اصلی   )         1

کند، زیرا که در اثر قطع منازعه، قضـیه را از تردیـد و تزلـزل بیـرون      قطع و فصل موضوع مورد اختالف، آن را محکم می      
 .محفوظ و منظور است) محکم کردن(، معنای اصلی »حکم«در تمام مشتقات کلمه . کند کم میآورده و موضوع را مح

عـذر، قصـد،    . کند  به معنای احتجاج و بیان امری است که خصم، به وسیله آن بر طرف مخالف غلبه می                » حجت«)         2
 .مخاصمه، محاجه و دلیل، معانی دیگر حجت است

 .باشد نای اجراء و امضاء، حکم و فصل، خاتمه دادن، حکم دادن، اداء کردن و وفا نمودن میقضاء به مع)                 3
 .به معنای حجت، برهان، قوه و تسلط است» سلطان«)                 4

 .و موارد استعمال آن، که مورد بحث ماست، موافقت ندارد» والیت«هیچ یک از معانی فوق با معانی 
گفتند و به کسان دیگـری   شد و آنان را والی می م والیت از طرف خلفاء به بعضی اشخاص اعطا می  در صدر اسالم نیز مقا    

و » بکـر   محمـد بـن ابـی     «کسانی که نظیر    ) ع(در دوره خالفت امیرالمؤمنین، علی      . گردید  سمت قضاء و حکومت اعطا می     
 .ته شده بودندسمت والیت داشتند، غیر از کسانی بودند که به سمت قضاء گماش» مالک اشتر«

 
به هر حال مقام والیت به کسانی اختصاص دارد که در نظم و انتظام امـور سیاسـی، نظـامی، اجتمـاعی، اقتصـادی و غیـره                      

و اما مقام قضاء و حکومت مخصوص به کسانی است کـه در           . تخصص و مهارت داشته باشند، ولو این که فقیه هم نباشند          
خصص داشته و دارای اطالعات وافی در باب احکام شرعی باشند، ولـو ایـن               فهم احکام و قطع محاکمات و مخاصمات ت       
افتد که یک نفر در هر دو سمت مهارت و تخصـص داشـته و              کمتر اتفاق می  . که در اداره سایر امور کارایی نداشته باشند       

 .هر دو مقام را دارا باشد
هـا نیـز از       و کاندیـداهای آن   . اء و حکومـت اسـت     شود که مقام والیت غیر از مقام قض         از مطالب فوق به خوبی روشن می      

شـاید  . انـد   دارای صالحیت برای هر دو مقام در مرتبه اعلـی بـوده           ) ع(تنها ائمه معصومین    . یکدیگر متفاوت بوده و هستند    
روی همین مبناست که در روایات وارده، راویان حدیث، یعنی فقهاء را تنها به عنـوان قضـاء و یـا حکومـت دربـاره امـور           

 .در روایتی دیده نشده است که فقهاء را به دلیل فقاهت به عنوان والی معرفی کرده باشند. اند رعی معرفی نمودهش
، نه در آیات و نه در روایات، اثری نیست و میان والیت و قضاء یا نظایر آن،                  )فقهاء(خالصه آن که از عنوان والیت رواۀ        

 .بر حسب معنی و مفهوم، مالزمه وجود ندارد
قَـدْ جَعَلْتُـه    «وارد شده است، همه جا جمله       ) فقهاء( ادله عقلیه و روایات نقلیه و روایاتی که در مورد سمت و مقام رواۀ                در

و یـا امامـاً در روایـات نیامـده          » قَدْ جَعَلْتُه وَلِیّاً و والِیاً    «آمده و هرگز جمله مثالً      » فَاِنَّهُم حُجتی «و یا با جمله     » حاکِماً یا قاضِیاً  
 .است

هـا ذکـر    اند که عنوان قاضی یا حاکم و نظایر آن در آن       این آقایان، والیت فقیه در مورد قضاء را از روایاتی استفاده کرده           
 .شده است و ما عین روایات و حدود داللت آنها را نیز بیان خواهیم کرد

 بررسی روایات مورد استناد طرفداران والیت فقیه  
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محـدود بـه مـواردی      ) اهللا تعالی فرجـه     عجل(عصر    ، والیت فقهاء در دوره غیبت حضرت ولی       همان طور که قبالً گفته شد     
در این جا به بررسی و تحقیق روایاتی که دلیل بر والیـت مطلقـه               . اند  هایشان ذکر فرموده    است که اغلب در کتب و رساله      

 .پردازیم فقهاء شمرده شده می
 ]34....[هذَا الْوُقْتِ کَمَنْزِلَۀِ االَنْبیاء فی بَنی اِسْرائیل مَنزِلَۀُ الْفَقیهِ فی : روایت فقه رضوی) 1

استدالل به این روایت بر والیت مطلقه فقیه، قطع نظر از اعتبار و یا عدم اعتبار سند، زمانی ممکـن اسـت کـه معلـوم شـود                      
 والیت بـرای انبیـاء بنـی اسـرائیل،          در صورتی که ثبوت   . اند  انبیاء بنی اسرائیل دارای مقام والیت فقیه و امامت جامعه بوده          

جانشینی فقیه از انبیاء، از نظر ارشاد و اصالح و امر           » مَنزِلَۀُ الْفَقیهِ کَمَنْزِلَۀ االَنْبیاء   «به عالوه، ظهور    . باشد  الاقل محل شبهه می   
یاء بنـی اسـرائیل شـاهد       تواند باشد، نه از جنبه زمامداری و امامت، چنان که وضع تاریخی انب              به معروف و نهی از منکر می      

باشـد، زیـرا مـورد اشـاره، زمـانی اسـت کـه در اثـر تسـلط                  نیز مؤید این نکتـه مـی      » فی هذا الوقت  «کلمات  . این بیان است  
قدرتمندان، شیعیان به طور عموم، و فقهاء به طور خصوص، مقهور بوده و کسی قادر به اظهار حـق نبـوده اسـت و اصـوالً                    

ای به ارشاد و امر به معروف و نهـی   حتی وظیفه انبیاء در چنین دوره     . والیت و امامت نماید   شرایطی نبوده که کسی اعمال      
 .از منکر منحصر بوده است

 ):ع(قال امیرالمؤمنین : روایت مرسله فقیه در معانی االخبار) 2
الَّذینَ یَاْتُونَ مِنْ بَعْـدِی وَیَـرْوُون حَـدیثِی و          : ؟ قالَ یا رَسُولَ اهللاِ مَنْ خُلَفائُکَ    : قیلَ! اللّهُمَ ارْحَم خُلَفائی  ) ص(قَالَ رَسُولُ اهللاِ    «

 ]35[»سُنَّتی
دارای مقـام والیـت مطلقـه بـوده و در ایـن      ) ص(اند از آن جایی کـه پیـامبر اکـرم       معتقدین به والیت فقیه استدالل نموده     

 .قام را دارا هستندروایت فقهاء را خلیفه خود خوانده، فقهاء نیز به مقتضای جانشینی پیغمبر، این م
) ع(اند، احتماالً مقصود از خلفا، ائمه معصـومین   چنان که بعضی از محققین گفته  : اوالً: در رابطه با این استدالل باید گفت      

ها را بعـد از خـود اعـالم نمایـد و بـدین وسـیله صـالحیت                    خواسته است که با این بیان، مقام آن         می) ص(اند و پیامبر      بوده
 .رای خالفت به آگاهی امت برساندعترت خود را ب

توانـد شـرط الزم بـرای         نمـی ) ص(معتقدین و منکرین والیت فقیه اتفاق دارند که تنها روایت کردن و نقل از پیامبر                : ثانیاً
 شـرعیه اسـت، باشـد زیـرا کـه مـدیریت، سیاسـت و کـاردانی و کیاسـت           والیت مطلقه، که همان سیاست و سلطنت عامه   

ها و اوصاف فوق با نقـل روایـت و بـا          به عبارت دیگر ویژگی   . یابد  ها تنها با نقل حدیث تحقق نمی        ژگیطلبد، و این وی     می
سرنوشت امت را به دست کسانی دادن که تنها خصیصه آنها نقل حدیث و روایـت و   . اطالع به احکام فقهی مالزمه ندارد     

، و نسبت دادن چنین کاری به سـاحت مقـدس پیـامبر             آشنایی با احکام حالل و حرام است، بسیار نامعقول و نامقبول است           
تـوان دریافـت کـه مقصـود از خلفـاء، در       بنابراین بـه خـوبی مـی   . که عقل کل بود، به هیچ وجه شایسته نیست      ) ص(اکرم  

و یا منظور جانشینی در جهت ارشاد و امر به معـروف و نهـی از منکـری اسـت کـه          . باشند  می) ع(روایت فوق، ائمه اطهار     
 . کتاب و سنت پیغمبر انجام گیردمطابق

 ):وسائل الشیعه، ابواب صفات قاضی(روایت عمر بن حنظله ) 3
ای اسـت کـه       در دین یا میراث منازعه    ) شیعه(پرسیدم میان دو نفر از یاران ما        ) ع(از حضرت صادق    : عمر بن حنظله گفت   

آیا ایـن  )  اسالمی جور و غاصب بنی عباس استمقصود از قضات، قاضیان دولت اسماً    (برند    آن را به سلطان و قاضیان می      
ها ببرد، درباره حـق یـا باطـل، در حقیقـت محاکمـه خـود را بـه نـزد                       کار حالل است؟ فرمود هر که محاکمه را به نزد آن          

یعنی نزد کسی که خدا امر فرموده به آن کافر شوند و اگر چه حق ثابتی هم در میان باشد، گرفتن آن               . طاغوت برده است  
اند که خدا امر کرده       زیرا آن را به استناد حکم طاغوت گرفته است و چنین عناصری راهی را گرفته              . حکم حرام است  در  
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خواهند محاکمه را به نزد طاغوت ببرند در حـالی کـه مـأمور هسـتند بـه طـاغوت کـافر         خدا فرموده می . به آن کافر شوند   
هسـتند،  ) شیعه(کنند؟ فرمود به کسی رو کنند که از خود شما           چه  ) شیعه(پس متخاصمین ما    : عمر بن حنظله گفت   . شوند

پس به حاکمیـت    . شناسند  نمایند و احکام ما را می       کنند و به حالل و حرام ما نظر می          از کسانی که حدیث ما را روایت می       
 ]36.[ام در حقیقت من او را بر شما حاکم قرار داده. او رضا دهند

اسـت کـه معتقـدین بـه ایـن نظریـه            ) فَانِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکُم حاکِمـاً     (مطلقه فقیه، جمله    محل استدالل این روایت بر والیت       
 .باشد اند دلیل بر والیت مطلقه فقیه می پنداشته

باشد و ظهور حکومت، چنان چه قبالً گفته شـد، لغتـاً و عرفـاً                  مخاصمه و منازعه می     روشن است که روایت فوق در مسأله      
بدیهی است این معنی غیـر از  ] 37.[قطع و فصل نزاع است و سؤال نیز در مورد حکم و داوری بوده است           در تحکیم امر و     

فرق میان دو عنوان مزبور بسیار روشـن و         . شود  والیت مطلقه است که سیاست عامه و زمامداری امور ملت از آن مراد می             
انـد و اگـر    غیر از قضاء معنای دیگری استنباط نکرده  ) آنو نظایر   (فقهاء نیز عموماً از حدیث مذکور       . غیر قابل انکار است   

آن چه مـالک داللـت   . یابند جمله فوق به اهل لغت هم عرضه شود، غیر از معنای ذکر شده، معنای دیگری از آن در نمی                
 .و استدالل در ادله نقلیه و لفظیه برای اثبات مدعاست ظهور کالم متکلم است

ره است که در آن ضمن سؤال و جواب از حکم دو خبر یکسـان از تمـام جهـات، ولـی                مؤید این بیان، ذیل روایت مذکو     
یعنی زمانی کـه بـدین صـورت    » اِذا کانَ ذالکَ فَاَرْجِهُ حَتّی تَلْقی اِماماً «: ها امام چنین فرمود     متعارض، و ذکر مرجحات آن    

ی و از حکـم دادن خـودداری نمـایی تـا بـا           پس باید منتظر باش   ) یعنی از تمام جهات دو خبر متعارض یکسان شوند        (باشند  
 .امام خود مالقات کنی

دهد که روایت مذکوره تنها مربـوط بـه حکمیـت بـین متخاصـمین اسـت و اصـالً ربطـی بـه           این جمله به روشنی نشان می  
 .والیت مطلقه فقیه ندارد

 :خدیجه روایت ابی) 4
هـای مـا را       که چیزی از داوری   ) شیعه(ی از خود شما     به من فرمود نظر کنید به مرد      ) ع(حضرت صادق   : خدیجه گفت   ابی
پـس محاکمـه را پـیش او        . قـرار دادم  ) داور(در حقیقـت مـن او را قاضـی          . داند پس او را میان خـود داور قـرار دهیـد             می

 ]38.[ببرید
دهد که    ان می زیرا حدیث فوق به روشنی نش     . باشد  این حدیث را از ادله والیت مطلقه فقیه گرفتن، دور از شأن تحقیق می             

) فَـاجْعَلُوهُ بَیْـنَکُم   : (گویـد   چه روایت صریحاً می     چنان. حاکم تنها در مورد محاکمه و داوری میان متخاصمین است و بس           
 .ای روی دهد ها منازعه ن این جعل در صورتی است که میان آ

 :همین روایت با عبارت دیگر نیز به این صورت نقل شده است) 5
ها بگو حذر کنیـد از ایـن کـه            فرستاد و فرمود به آن    ) شیعه(مرا به سوی اصحاب ما      ) ع(صادق  حضرت  : ابوخدیجه گفت 

وقتی میان شما خصومتی روی داد یا درباره چیزی از داد و سـتد اختالفـی روی داد، داوری آن را پـیش یکـی از فاسـقان           
و حذر کنید از این     . او را بر شما داور قرار دادم      داند قرار بدهید و من        میان خود مردی را که حالل و حرام ما را می          . ببرید

 ]39.[که مخاصمه را به نزد سلطان ظالم ببرید
دهد که تنها و به طـور انحصـار، مربـوط بـه قضـاء در مخاصـمه و                     های فوق به طور بسیار واضح نشان می         هر یک از جمله   

 .محاکمه بوده کوچکترین ارتباطی به والیت مطلقه فقیه ندارد
 :اهللا فرجه عصر عجل  شریف از حضرت ولیتوقیع) 6
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درخواسـت کـردم   ) بـوده ) عـج (از نواب اربعه حضرت ولـی عصـر   (اسحق پسر یعقوب گفت از محمد بن عثمان العمری  
پس توقیع شـریف  . ای را به من برساند که در آن از مسائلی که برای من مشکل شده بود از حضرت سؤال نموده بودم  نامه

اما درباره آن چه سؤال کرده بودی، خـدا تـو را ارشـاد و    ) نوشته بود. (وارد شد) عج(الزمان   صاحببه خط مبارک موالنا 
آید، به راویان حدیث مـا        و اما در رویدادهایی که پیش می      «: تا این که کالم را بدان جا رسانید و فرمود         . ثابت قدم فرماید  

ا هستم؛ و اما محمدبن عثمان العمری، خدا از او و پـیش  ها حجت من بر شما هستند و من حجت خد  رجوع کنید، زیرا آن   
 ]40.[از او از پدرش خوشنود باشد، مورد اطمینان من است و نوشته او، نوشته من است

این روایت از مهمترین روایاتی است که برای اثبات والیت مطلقه فقیه عنوان شده است و پایه استدالل آنان در دو جملـه            
فَـاِنَّهُمْ حُجتـی عَلَـیْکُم وَ اَنَـا         «و دیگری جملـه     »  رُواۀِ حَدیثِنا   ی ما الْحَوادِثُ الْواقِعَۀ فَارجِعُوا فِیهَا إِلَ     أَ«ذیل است یکی جمله     

کنند که مقصود از حوادث واقعه، تنها احکام شـرعی و مسـائل فقهـی نیسـت،                   در جمله اولی چنین استدالل می     » حُجۀُ اهللاِ 
از قبیـل انـواع والیـت شـرعیه     (باشـد   ست که مربوط به شئون اجتماعی و فردی امت اسالمی می        بلکه منظور کلیه اموری ا    

که ولی مطلق مسلمین باید آنهـا را  ) نظام حکومتی ـ سیاسی ـ اقتصادی ـ قضایی ـ اجرائی ـ تنظیم امور ـ حفظ ثغور و غیره 
حدیث و فقهاء را ولی مطلق مسلمین قرار داده و با ایـن             روات  » ....اما الحوادث الواقعه  «با همین جمله    ) ع(امام  . انجام دهد 

 .بیان مقام والیت مطلقه را برای فقهاء در دوره غیبت کبری ثابت نموده است
نمایند که مراد از حجت، کسی است که در تمام      چنین استدالل می  » فَاِنَّهُمْ حُجتی عَلَیْکُم وَ اَنَا حُجۀُ اهللاِ      «و اما از جمله دوم      

 اجتماعی و سیاسی و نظامات قضائی و اجرائی و غیره مرکز و مرجع و حجت بوده، و به عبـارت دیگـر، دارای مقـام                       امور
 .والیت مطلقه و امامت عامه باشد

بر اثبات والیت فقیه از چند جهـت مـردود       ) اَما الْحَوادِثُ الْواقِعَۀ الخ   (بر ارباب نظر واضح است که استدالل به جمله اولی           
) ع(زیرا ممکـن اسـت مسـائل مخصوصـی را از امـام           . کی این که همین جمله نسبت به غیر مخاطب، مجمل است          ی. است

در . نیز در جواب آن، همان جمله را که برای مخاطب، معهود و معلوم بوده است، بیـان فرمـوده باشـند                    ) ع(پرسیده و امام    
 .ت، با تأویالتی بر مدعای خود استدالل نمایدتواند از جمله فوق که برایش مجمل اس این فرض، غیر مخاطب نمی

مخصوصـاً  . دهد محتمل است مقصود از آن بعضی مسائل و موضوعات مشکله شرعیه باشد که برای مکلف روی می           : ثانیاً
بدیهی است در این گونه مـوارد       . در امور قضائی و حقوقی و امور حسبیه و نظایر آن که احتیاج به ولی و قیم شرعی دارد                  

 . باید مطابق سؤال سائل مرجعی را معرفی فرمایدامام
های سیاسی، اختالفات مشکل، اغتشاشات، تحوالت و تغییر اوضـاع و             بحران» حوادث واقعه «و نیز ممکن است مقصود از       

ها در دین خدا و غیره باشد که موجب حیـرت         های دینی واحداث بدعت     روی  احوال اجتماعی و مذهبی، انحرافات و کج      
، جهـت راهنمـایی و ارشـاد و    )ع(گـردد، کـه در ایـن شـرایط امـام       انی و ضاللت مسلمین در تعیـین وظیفـه مـی        و سرگرد 

) ع(اند تا راویان حدیث و فقهاء مطـابق دسـتورهای ائمـه            را به عنوان مرجعی معرفی فرموده     ) فقهاء(تشخیص وظیفه، رواۀ    
 .ها بشناسانند  دهند و وظیفه و راه مستقیم را به آنزدگی و انحراف نجات ها را از تاریکی و گمراهی و از حیرت آن

برای احراز مقام والیت که سلطنت عامه و ریاست امت اسالم           ) فقیه(به عالوه چنان که قبالً گفته شد، راوی حدیث بودن           
می ـ سیاسی  های عل دار باشد که عالوه بر مقبولیت مردم، ویژگی کسی میتواند اداره امور را عهده. کند است، کفایت نمی

های فوق، کـافی      بودن، بدون ویژگی  ) فقیه(تنها راوی حدیث    . ـ آگاهی و بینش، مدیریت، استعداد و عدالت را دارا باشد          
مگر معقـول اسـت     . چه بسا فقیهی که در فقاهت هم کامل است، ولی حتی از تنظیم امور خانواده خود عاجز باشد                 . نیست
اطالع بوده و تحـت تـأثیر         ه کسی بسپارد که از مسائل سیاسی و اجتماعی زمان بی          سرنوشت تمام امت و ملت را ب      ) ع(امام  
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طلبان و دنیاپرستان قرار گیرد و فریب شیاطین جن و انس را بخورد، و در نتیجه کلیه شئون زندگی فردی و اجتمـاعی                       جاه
  مطلق بکشاند؟و معنوی ملت را در پوشش مذهب با خطری غیرقابل جبران مواجه ساخته به پرتگاه سقوط

اگـر قـرار بـرای    . رسـاند، نـه انتخـاب و اطاعـت را     مفهوم مراجعـه و پرسـش را مـی    » رجوع«و تعبیر   » فَارجِعُوا«ضمناً کلمه   
با توجه به تعـدد فقهـاء و اخـتالف سـلیقه مـردم، ممکـن نبـود چنـین                    ) ع(زمامداری و مدیریت بود، بدیهی است که امام         

یبات کار برای تعیین فرد اصلح، صادر نمایند، در هـر حـال روایـت فـوق، بـه فـرض                     دستوری را، بدون ذکر شرایط و ترت      
 .نماید نه جواز اعمال والیت و سلطه از ناحیه فقهاء قطعیت و اصالت، حکایت از ضرورت رجوع مردم به رواۀ حدیث می

ـ     «و اما استدالل بر والیت مطلقه فقیه با جمله           کـه در تقریـب اسـتدالل بـر مسـأله بیـان          » ا حُجـۀُ اهللاِ   فَاِنَّهُمْ حُجتی عَلَیْکُم وَ اَنَ
، یا معنای لغوی و عرفـی آن را بایـد در نظـر گرفـت، یـا معنـای           »حجت«زیرا از کلمه    . گردید، نیز بر خالف تحقیق است     

در مجمـع  . اما معنای لغوی و عرفی حجت آن است که به وسیله آن با طرف مخالف احتجـاج شـود      ). اصولی(اصطالحی  
تا ایـن کـه بـرای مـردم علیـه خـدا پـس از                : اسم است از احتجاج، خدای تعالی فرموده      » حا«اَلْحُجۀ باضم   : گوید  ن می چنی

باشد، یعنی به سبب اوامر و نـواهی          و برای خدا حجت رسا و کامل بر مردم می         : و نیز فرموده  . ارسال پیامبران حجت نباشد   
کند کـه آیـا عـالم بـودی؟           خداوند در روز قیامت به بنده خود خطاب می        در تفسیر همین آیه وارد شده است که         ] 41.[او

پـس چـرا یـاد نگرفتـی تـا         : فرمایـد   می! جاهل بودم : پس چرا عمل نکردی؟ و اگر گفت      : کند  خطاب می ! اگر گفت آری  
 ]42.[سازد عمل کنی؟ آنگاه حجت بالغه او را مغلوب می

در سـوره شـوری   » تِلْـکَ حُجتُنـا آتیناهـا اِبْـراهیمَ     «: و در سوره انعام   » سِ عَلَیْکُمْ حُجۀٌ  لِئَالَّ یَکُونَ لِلنَّا  «: در سوره بقره فرموده   
در هر جا، چه در آیات نامبرده و چه در روایات، همان معنـای              » حجۀ«خالصه آن که از کلمه      . »حُجتُهُم داحِضَهٌ «: فرموده

اند بـه آن      انبیاء و اولیاء را حجت نامیده     . منظور بوده است  ) ودش  و آن چه با آن احتجاج می      (لغوی و عرفی آن یعنی برهان       
به طور خالصه، انبیاء و اولیاء و کتب آسمانی حجت و برهانند زیـرا کـه                . کند  ها با بندگان احتجاج می      دلیل که خدا با آن    

 .گردد ها احتجاج می به وسیله آن
اگـر سـند مطـابق بـا        ( و مدرک شرعی که عمل بـه آن          در اصول فقه عبارت است از سند      » حجت«و اما معنای اصطالحی     

 .مقبول خواهد بود و اگر مطابقت با واقع نداشت معذور خواهد بود) واقع بود
یـک از دو معنـا    برای کلمه حجت، غیر از دو معنای فوق، معنای دیگری در نزد اهـل فـن معلـوم و معهـود نیسـت و هـیچ                      

 .ندارد» والیت مطلقه فقیه«مناسبتی با معنای 
 .پایه است پس با این بیان کامالً روشن است که استدالل به والیت مطلقه فقیه با توقیع شریف بی

 :صحیحه قداح) 7
وَ اِنَّ الْعُلَمـاءَ    «در ضمن بیان مرتبـه علمـاء فرمـود          ) ص(روایت کرده که پیامبر اکرم    ) ص(حضرت ابی عبداهللا از رسول اهللا     

 .»بیاءَ لَمْ یُوْرِثُوا دیناراً وال دِرْهَماً وَ لکِنْ اَوْرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَ مِنْهُم اَخَذَ بِحَظٍّ وافِرٍوَرَثَۀُ الْاَنْبیاء وَ اِنَّ االْنَ
همانـا پیـامبران    . فرموده علماء، وارثـان پیامبراننـد     ) ص(روایت کرده که پیامبر اکرم    ) ص(از رسول اهللا  ) ع(حضرت صادق 

 لکن میراث آنان دانش است و هر کـس از آنهـا گرفـت بهـره شـایان بـه دسـت آورده                        .گذارند  دینار و درهمی باقی نمی    
 .است

 ]43.[روایت ابوالبختری نیز با تفاوت کمی مثل همین روایت است و به جای علم، احادیث ذکر شده است
کنند  آنان چنین استدالل می   . است» یاءاِنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَۀُ الْاَنْب   «محل داللت این حدیث بر والیت فقیه، در نظر مدعیان والیت            

که چون انبیاء دارای مقام والیت مطلقه هستند، علماء و فقهاء هم به مقتضای همین حدیث وارثان انبیاء هستند؛ پس فقهاء           
 .اند ها وارث والیت مطلقه گردیده به حکم میراث، مقام والیت را از پیامبران به ارث برده و از آن
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ت ارث بردن علماء از احادیث انبیاء، که همان علـم انبیـاء اسـت، مسـتلزم وارث بـودن والیـت مطلقـه                        در این جا باید گف    
بنـابراین دلیلـی نیسـت کـه     . به ویژه این که در متون حدیث، مورد ارث، که همان علم و دانش است، بیان گردیده  . نیست

اء را از نظر ارشاد و تبلیغ دین و اصالح امور مردم و امر              روایت فوق، علم  . علماء سایر شئون انبیاء را نیز به ارث برده باشند         
دارد کـه علمـاء احادیـث و دانـش توحیـد و خداشناسـی و        به معروف و نهی از منکر وارث انبیاء معرفی نموده و مقرر می    

 .اند باید به مردم برسانند و ابالغ نمایند پرستی و غیره را که از انبیاء ارث برده حق
 . داللت این حدیث بر والیت مطلقه فقیه بر اهل نظر پوشیده نیستخالصه آن که عدم

 .است) ع(الشهدا امام حسین  روایت تُحَفُ العقول که منسوب به حضرت سید) 8
و آن ) در وافی این روایت را در کتاب امر به معروف و نهی از منکر ذکر کرده اسـت (این روایت مفصل و طوالنی است     

همان جمله معـروف اسـت کـه        ) بنا به زعم مدعی   ( استدالل بر والیت مطلقه فقیه قرار گرفته         چه در روایت مذکوره محل    
 ذلِکَ بِاَنَّ مَجِـار   «فرموده  ) های مسلمین و غلبه جور بر عدل و پیروزی باطل بر حق             در مقام تشریح گرفتاری   (در ضمن آن    

 » حَاللِهِ و حَرامِهِ یءِ عَل الْعُلَماءِ بِاهللاِ االُمَنا ی اَیْدِ ی امُورِ االَحْکامِ عَلی
و ) خـدا شناسـند  (اش این است که محل جریان امور و احکام بر دست کسانی است که علم به خدا دارنـد        خالصه ترجمه 

معتقدین بـه  . ذکر شده است» بِیَدِ الْعُلَماءِ«، » الْعُلَماءِ ی اَیْدِ یعَل«به حالل و حرام او امین هستند و در بعضی کتب به جای  
پـس بـر ایـن پایـه     . کنند که مجاری امور شامل امور اجتماعی در تمام شئون زندگی اسـت          والیت مطلقه فقیه استدالل می    

و این تعبیر دیگری از والیـت       . همه کارهای اجتماعی، سیاسی، نظامی، قضائی و اجرائی ملت اسالم در دست علماء است             
بـه عقیـده محققـین بـزرگ شـیعه          » علماء باهللا و امناء بحالله و حرامه      «باید توجه داشت که مقصود از       . باشد  مطلقه فقیه می  

چون روایت در مقام توبیخ مردمی است که با دوری از اطـراف ائمـه معصـومین                 . باشند) ع(دوران اخیر، همانا ائمه اطهار      
ضـعیف علمـاء    شان از گرد رهبران بر حق، باعث گرفتاری و مصـیبت مسـلمین و علـت تسـلط سـتمکاران و ت                       و تفرق ) ع(
گرفتاری و مصـیبت شـما   : در همین خطبه آمده است ) مجاری االمور (اند، و قبل از جمله معروف         گردیده) امامان بر حق  (

، )ص( واضحه و سنت پیغمبـر   های علماء را، که بر مقتضای بینه       های مردم بزرگتر است زیرا مقام و منزلت         از تمام مصیبت  
انـد، و علـت سـلب کـردن ایـن حـق، غیـر از         هـا اسـت، از شـما گرفتـه      در دسـت آن  مجاری امور و والیت و امامت عامه      

 ]44.[چیز دیگری نیست) ص(پراکندگی شما از اطراف حق و اختالف در سنت پیغمبر 
 گیری   بندی و نتیجه جمع

 بود و در صفحات    روایاتی که در این بخش ذکر شد، در نظر مدعیان والیت فقیه مهمترین ادله نقلیه بر والیت مطلقه فقیه                  
 اولیه که سـابقاً      توانند در مقابل ادله اربعه و قاعده        گذشته به خوبی معلوم گردید که این ادله، داللتی بر مدعا ندارند و نمی             

را صـریحاً نفـی     ) بـر والیـت مطلقـه فقیـه       (محققینِ فقهاء و اهل فـن کـالً داللـت ایـن روایـات               . ذکر شد، ایستادگی کنند   
 .اند فرموده

الجمله برای فقیه  اما والیت فی. چه محل بحث و مورد گفتگو است، موضوع والیت مطلقه فقیه است        توجه داشت آن  باید  
اگـر چـه در حـدود آن    . در دوره غیبت کبری در موارد ضروری و متقضـیِ همـان فقهـاء، مسـلم و غیرقابـل انکـار اسـت                    

ا، به اقوال بعضی از محققین اشاره شود تـا مسـأله بهتـر              بنابراین مقتضی است در بخش آینده، به توفیق خد        . اختالف دارند 
 .روشن گردد

 نظرات برخی از فقهای بزرگ درباره والیت فقیه
 ـ نظر مرحوم شیخ مرتضی انصاری1
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گانـه فقیـه،    بزرگترین فقیه چند صد سال اخیر، در کتاب مکاسب در مسأله تصرف در مال صغیر، بعد از بیان مناصـب سـه        
ـ والیت تصرف در امـوال و انفـس؛ در قسـم سـوم چنـین                3ـ مرجعیت در مرافعات و مخاصمات،       2ا،  ـ منصب فتو  1: یعنی

 :گفته است
قطع نظر از این که تصرف غیر نیـز منـوط بـه      . اول آن که در تصرف مستقل باشد      : والیت فقیه به دو صورت متصور است      

 ]45.)[ ولی منوط به اذن ولی باشدو تصرف(قسم دوم آن که غیر ولی در تصرف مستقل نباشد . اذن او باشد
در صورت اول استقالل فقیه در تصرف در اموال و انفس را، به حکم قاعده اولیه، از همه افراد نفی نموده و به عدم ثبوت                    

هـا کـرده و    آن تصریح کرده است و در روایاتی که خیال شده داللت بر والیت فقیه دارد کالً تصریح به عدم داللـت آن                  
 .فرماید می

گردد که مالحظه سیاق روایت و صدر و ذیل آن            لکن اگر از روی انصاف روایت شریفه مورد توجه قرار گیرد معلوم می            
پس اگر فقیه زکات و خمـس را از مکلـف           . کند که در مقام بیان وظیفه فقهاء از نظر احکام شرعیه است             چنین اقتضاء می  

 ]46.[ه وجود نداردمطالبه نماید، دلیل شرعی بر وجوب دادن آن به فقی
وَ بِالْجُمْلَۀِ فَاقامَهُ الدّلیلِ عَلی وُجوبِ طاعَۀِ الفَقیـهِ کَاالمـامِ اِالّ مـا خَـرَجَ بِالـدّلیلِ دُونَـهُ                    : در آخر این بحث چنین آمده است      

 .خَرْطُ القَتادِ
 بسـیار سـخت درخـت       از تراشـیدن خارهـای    ) ع(یعنی دلیل اقامه کردن بر وجوب اطاعت فقیه نظیر وجوب اطاعت امـام              

ای است از اشکال یا عدم امکان اقامـه دلیـل بـر والیـت                 این تعبیر کنایه  . آورتر است   خاردار با دست لخت دشوارتر و رنج      
 .فقیه

در مواردی که اذن    (و اما بحث در والیت فقیه بر اساس وجه دوم، یعنی هر گاه تصرف دیگری موقوف به اذن فقیه باشد                     
و به سبب آنکه موارد توقف بر اذن امام غیر مضبوط و نامعلوم است، ناچار بایـد آنچـه                   ) امام است فقیه هم موقوف به اذن      

هر امر معروفی که از جانب شارع معلوم باشـد و تحقـق   : گوییم پس می. را که ضابط و شاخص والیت او است ذکر نمود     
ینی است، مثل نظارت پـدر بـر امـوال فرزنـد           شخص مع   آن را در خارج خواسته باشد، اگر معلوم شود که انجام آن وظیفه            

صغیرش، یا وظیفهی صنف معینی است، مانند افتاء و قضاء، یا وظیفهی هر کس که به انجام آن توانایی دارد، نظیر امـر بـه           
و اگـر چگـونگی آن   ) چون باید آن امر توسط فرد خاص انجام گیـرد (معروف، در هیچ یک از این موارد اشکالی نیست    

. دد و احتمال رود که تحقق یا وجوب آن به نظر فقیه مشروط است، در ایـن صـورت رجـوع بـه او الزم اسـت                          معلوم نگر 
سپس آنکه اگر فقیه از روی ادله، جواز تولیت خود را، به سبب منوط نبودن آن به نظر امام یـا نایـب خـاص او بـه دسـت                             

گـذارد، زیـرا معـروف        دهد و اال معطل می      د، انجام می  آورد، خود شخصا یا با نائب گرفتن، اگر نائب گرفتن را جایز بدان            
 ]47.[ندارد) ع(بودن امری منافاتی با منوط بودن انجام آن به نظر امام 

و ) پـدر (پس شیخ انصاری والیت فقیه را در مواردی نظیر مخاصمات و رسیدگی به اموال صغار در صورت نبـودن ولـی                      
 قرار داده و ادله آن نظیر مقبوله عمر بن حنظله و توقیع شریف و غیـره را                  اموال غایب و نصب قیم و نظایر آن، مورد بحث         

ی که بر والیت فقیه اقامه شده، امـوری           ا  از آن چه بیان کردیم معلوم گردید ادله       «: کند که   گیری می   نماید و نتیجه    ذکر می 
ر جامعه وجـود نـدارد، انجـام آن         به طوری که اگر فرض شود فقیهی د       . است که مشروعیت آن قبالً به ثبوت رسیده باشد        

اما اگر مشروعیت وجود آن در خارج مشکوک باشـد، نظیـر اجـراء حـدود                . برای مردم به طور کفایی واجب خواهد بود       
و تزویج دختر صغیری که پدر و جد ندارد، و والیت معامله بر مـال غایـب بـه وسـیله بسـتن عقـد، و            ) ع(برای غیر از امام     

مجـاری  «و توقیع نامبرده و جمله » مقبوله عمر بن حنظله«ای نظیر   و غیره و مشروعیت آن از ادلهفسخ عقد خیاری از صغیر 
 ]48[».گردد برای فقیه ثابت نمی» امور االحکام علی ایدی العلماء
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حتی در موارد محـدود هـم مـردود، و یـا الاقـل      » والیت فقیه«شود که  از سخنان مرحوم شیخ انصاری به خوبی روشن می      
 .»والیت مطلقه فقیه«تا چه رسد به . باشد  شک میمورد

 ] 49[ـ نظر مرحوم آخوند خراسانی 2
که در تحقیق و تتبع، کم نظیر و استادِ مراجع و فقهـائی             » کفایۀ االصول «صاحب کتاب   » آخوند خراسانی «اهللا    مرحوم آیت 

ختـه و در مـورد والیـت فقیـه چنـین          اند، به بررسی نظریـات شـیخ مرتضـی انصـاری پردا             است که بعد از مشروطیت آمده     
 :گوید می

ثابت نشده، برای فقیـه بـه       ) ع(اهللا فرجه هر یک از شئون والیت که برای امام             پوشیده نماند در حال غیبت امام عصر عجل       
 .و اما آن چه برای امام از شئون والیت ثابت است، ثبوت آن برای فقیه محل اشکال است. طریق اولی ثابت نخواهد بود

ای کـه بـرای ثبـوت آن      اینجا باید اوالً از آن چه برای امام ثابت است، بحث کنیم ـ در مرحله دوم به نقض و ابرام ادله در
 .برای فقیه ذکر شده است بپردازیم

 :ثابت است) ع(ـ آن چه برای امام 
 ریاسـت امـت قابـل تردیـد         در امور مهمه کلی متعلق به سیاست و مربوط بـه وظیفـه مقـام              ) ع(باید دانست که والیت امام      

در امور جزئیه که متعلق به اشخاص و افراد است، نظیر فروش خانه افراد و یا سـایر تصـرفات   ) ع(نیست، و اما والیت امام   
علت تردید این است که یک دسته از ادلـه، داللـت بـر عـدم والیـت                  . در اموال شخصی مردم محل تردید و اشکال است        

 :کنیم  را ذکر میدارند که ما سه دلیل از آن
ای که داللت بر عدم جواز تصرف غیر در اموال و امالک مردم دارد، مگر در صورتی کـه ایـن تصـرف بـه اذن و                          ـ ادله 1

 .رضای حاضر صاحب مال انجام گیرد
 .ای که بر عدم حلیت مال مردم بدون طِیب نفس و رضای صاحب مال داللت دارند ـ ادله2

بر این اساس بوده که آن حضرت درباره اموال مردم، هم چون سایر افـراد               ) ص(ه پیغمبر   روشن بودن این واقعیت که سیر     
 .فرموده است امت، و بدون کوچکترین امتیاز و اختیاری عمل می

تقابـل ایـن دو     . بر مؤمنین نسبت به یکدیگر داللت دارنـد       ) ع(و دسته دیگری از آیات و روایات بر اولویت پیغمبر و ائمه             
در محـل بحـث موجـب تردیـد و          )  بِـالمُؤمنین   ی ــ النَّبـی اَول    2 ال یَحِلُّ مالُ امْرِءٍ اِالّ بِطیبِ نَفسهِ و نظیـر آن و              ـ1(نوع ادله   

 .اشکال گردیده است
گـردد، عـدم والیـت     اما حقوقی که به سبب خاص، نظیر ازدواج و قرابت در ارث، به وجه مخصوص به افـراد متعلـق مـی     

در ارث بـردن از     ) ع( گونه موارد غیر قابل انکار است و صحیح نیست که بگوییم پیغمبـر و امـام                  در این ) ع(پیغمبر و امام    
مسلماً شامل  ) ع(اولی و اقرب باشد و ادله والیت پیامبر و امام           ) و یا به زنی از مسلمین از شوهر او        (متوفی، از وارث اصلی     

در مسائلی است کـه مسـلمانان خـود اختیـار داشـته             ) لمُؤمِنین مِن اَنفُسِهِم   بِا  ی اَلنَّبِی اَول (زیرا آیه   . شود  این گونه امور نمی   
مثالً قرابت سبب ارث و ازدواج، سبب آثار زوجیت         . ها نیست   باشند، نه در امری که از احکام تعبدی بوده و در اختیار آن            

ختیار مؤمنین نیست تا این که است که شارع منحصراً این حق را برای وارث و زوج جعل فرموده و این جعل و حکم در ا                   
به طور مطلق، ولـو  ) ع(ها اولویت داشته باشد و اما درباره این که آیا تبعیت امر و نهی نبی و امام  پیغمبر بتواند نسبت به آن    

این که مربوط به سیاست و احکام نباشد، مانند امور عادی و روزمره زندگی، واجـب و الزم اسـت، یـا ایـن کـه وجـوب                            
شـود و قـدر مسـلم         آن چه از روایات و آیات استفاده مـی        : ص به امور سیاسی و احکام است، باید چنین گفت         تبعیت مخت 

در اموری است که از جنبه نبوت و امامت صادر شود، خـواه مربـوط               ) ع(است، آن است که وجوب اطاعت پیامبر و امام          
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نبوت و امامت صـادر نگـردد، وجـوب تبعیـت آن معلـوم              و اما اگر فرمانی از جنبه مقام        . به احکام و سیاست باشد، یا خیر      
 .نیست

 :ترین آنها از حیث داللت عبارتند از برای فقیه ذکر شده است؛ قوی» والیت مشابهی«ای که جهت ثبوت  و اما ادله
 .ـ روایتی که حکایت از تشابه منزلت فقیه به منزلت انبیاء بنی اسرائیل دارد1
 )العلماء مجاری االمور بید(فرموده ) ع(امام العقول که در آن  ـ روایت تحف2
 .»هاست سزاوارترین مردم به پیامبران، اعلم آن«: ـ روایتی که در آن فرموده3

هر چند ظاهر اولویـت دادن اعلـم در شـباهت بـه انبیـاء،               . الذکر هرگز داللتی بر والیت فقیه ندارد        هیچ یک از موارد فوق    
یعنـی علمـاء در علـم خلفـاء         (از این جهت است که آن را به علم اختصـاص داده،             . »اشدخالفت علماء از انبیاء ب    «اشاره به   

علماء را به عنوان خلیفه ذکر فرموده، در عین حال خلیفه بـودن             ) ص(طور که در جمله دیگر، معصوم         همان). انبیاء هستند 
یت نیست و شاید خالفـت از نظـر ارشـاد و    زیرا در مفهوم خالفت اطالقی نسبت به وال     . علماء داللتی بر والیت فقیه ندارد     

 .تبلیغ احکام و امر به معروف باشد که از شئون پیامبری و رسالت است
اسرائیل خوانده است، باید گفت قدر مسلم روایت مزبـور در   در مورد روایتی که منزلت فقیه را مساوی با منزلت انبیاء بنی      

مضافاً بر این که والیت مطلقه ثبـوتش بـرای انبیـاء بنـی اسـرائیل معلـوم                . مورد ارشاد و تبلیغ احکام و امر به معروف است         
 ]50.[نیست

تواند عبارت دیگری از والیت علماء باشـد، ولـی ظـاهر ایـن                اگر چه این جمله می    » مجاری االمور بِیَدِ العلماء   «و اما جمله    
چه سایر جمالت     چنان. مه اطهار علیهم السالم است    خصوص ائ »  حاللِهِ و حرامِه    ی علماء باهللا و اُمَناء عَل    «است که مراد از     

را سبب غصب خالفت و بیرون رفتن آن از ) ع(ها از اطراف ائمه  روایت شریفه که در مقام توبیخ مردم، پراکنده شدن آن         
در ایـن   » علمـاء «روشن است مـراد از      . گرفت، شمرده است    ها قرار می    دست کسانی که مجاری امور بایستی در دست آن        

العقول آن را بـه طـور مرسـل از حضـرت ابـی عبـداهللا                  این خبر طوالنی است که تحف     . کسی نیست ) ع(ام، غیر از ائمه     مق
مراجعه کند تا کامالً روشـن شـود کـه روایـت     ) در کتاب مزبور(هر که طالب است به تمام روایت . نقل کرده ) ع(حسین  

 .ء نداردشریفه منحصراً مربوط به ائمه است و اصالً ربطی به فقها
در بعضی موارد فقهاء را حاکم و قاضی قرار داده، ظهورش تنها در مورد رفع خصومت و دادرسی             ) ع(اما این که معصوم     

 .چه روایت مقبوله ـ و روایت مشهوره ـ گواه این بیان است چنان. شود است و والیت فقیه از آن استفاده نمی
تـوان آن     به همین سـبب نمـی     . ت به انبیاء، اعلم آنها نسبت به والیت باشد        ترین مردم نسب    دلیلی هم وجود ندارد که شایسته     

زیـرا  . چه را که در توقیع شریف در مورد ارجاع حوادث واقعه به علماء بیان فرموده، دلیلی بر اثبات والیت فقیـه دانسـت                      
.  گردیـده نـاظر بـوده اسـت       بـوده و بـه آن چـه در سـؤال ذکـر            ) ع(احتمال دارد که مراد، حوادث معهود بین سائل و امام           

ها اثر و خبری نیسـت        احتمال قوی دارد مقصود از حوادث واقعه، حکم حوادث و فروع جدیدی باشد که در اخبار از آن                 
زیـرا حجـت، مسـتلزم والیـت        . فقیه را از جانب خود حجت قرار داده مربوط به والیت فقیه نیسـت             ) ع(و عبارتی که امام     

 والیت مطلقه نه مالزمه عقلـی و نـه مالزمـه عرفـی وجـود دارد، اگـر چـه والیـت مطلقـه          مطلقه نیست و میان حجیت ـ و 
 ]51.[عجل اهللا فرجه الشریف کامالً ظاهر و روشن است) ع(بن الحسن  حضرت حجت

خوانندگان عزیز توجه دارند که ما در صفحات گذشته عین ادله و روایاتی را که مورد استناد طرفداران والیت فقیـه بـود                       
ها بر والیت را مشروحاً بیان کردیم و در این جا تنها منظور جلـب توجـه خواننـدگان بـه بیـان                         همچنین نحوه داللت آن   و  

اهللا خراسانی بود تا توجه نمایند ایشان بـا بیـان بسـیار قـاطع و واضـح، و در عـین حـال بسـیار                            استاد المحققین مرحوم آیت   
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الشأن گذشته حق مطلـب را         کرده و با پیروی از محققین و فقهای عظیم         مختصر و مفید و محکم، اساس والیت فقیه را رد         
 .اند با مهارت خاص ادا کرده

 ]  52[اهللا محمد حسین نایینی نظر آیت) 3
مِـن جُملـۀ اولیـاء    (در ذیل عبـارت شـیخ انصـاری ـ کـه گفتـه       ) الطالب بنا به تحریر منیۀ(مرحوم نایینی در حاشیه مکاسب 

 :در مقام توضیح چنین آورده است)  یَستقِلُّ بالتصرّفِ فی مالِهِ الحاکمُالتصرف فی مالِ مَن ال
یک مرتبه که باالترین مراتب است، مختص انبیاء و اوصیاء بوده قابل تفویض و واگذاری به                : برای والیت سه مرتبه است    

ایی است که آیـه شـریفه    ان مرتبه اول هم  دیگر قابل تفویض و واگذاری به سایرین هست، اما مرتبه           دو مرتبه . کسی نیست 
تواند پیـراهن آن      این مرتبه نه قابل سرقت است و نه کسی می         . به آن اشاره فرموده است    » النّبی اَولی بِالمؤمنین مِن اَنفسِهِم    «

م ای است که مربوط بـه سیاسـت و نظـم بـالد و انتظـا      مرتبه دوم والیت که قابل تفویض است، مرتبه       . را به زور بر تن کند     
و قسم سـوم    . باشد  هاست که مربوط به والیان و امراء می         امور امت و استحکام مرزها و جهاد با دشمنان و دفاع و نظایر این             

بلکه در  ) ع(و این دو منصب در عصر پیامبر و حضرت امیر           . ای است که راجع به قضاء و دادرسی و فتوا دادن است             مرتبه
گردید و در هر ناحیه و شهرستان، والی غیر از قاضی              از افراد امت واگذار می     گانه برای دو صنف مختلف      عصر خلفاء سه  

شد و صنف دیگر برای اجرای حـدود و نظـم بـالد و نظـارت بـه                    یک صنف تنها به قضاء و افتاء منصوب می        . و مفتی بود  
ولـی غالبـاً   . شـد  مـی و گاهی به مالحظه اهلیت یک نفر هر دو منصـب بـه او واگـذار             . گردید  مصالح مسلمین منصوب می   

در ثبـوت منصـب قضـاء بـرای فقیـه و همچنـین امـوری کـه از توابـع قضـاء شـمرده                     . قاضی و والی دو فرد مختلف بودند      
شود، نظیر اخذ آن چه مورد دعـوی اسـت از محکـومٌ عَلَیـه، و زنـدانی نمـودن بـدهکاری کـه در ادای دیـن مسـامحه                          می
آن چـه محـل اشـکال    . حفظ مال غایب و صغیر و امثال آن تردیدی نیسـت کند، و تصرف در بعضی امور حسبیه مانند      می

تـرین مصـادیق آن اسـتحکام مرزهـا و نظـم شـهرها و جهـاد و دفـاع                      است، ثبوت والیت عامه برای فقیه است که روشـن         
 ]53.[است
 .ازدپرد اند می ای که طرفداران والیت فقیه آورده اهللا نایینی بعد از بیان فوق، به بررسی ادله آیت

های گذشته این ادله را مورد بررسی قرار دادیم، ولی برای زیادت بصیرت خوانندگان، ابتدا بـه طـرح                     اگر چه ما در بحث    
 :کنیم به ترتیب زیر اشاره می) نایینی( ترجمه نظر آن مرحوم  ها و سپس به خالصه استدالل

و به آن بر والیت عامه فقیه اسـتدالل شـده، چنـین گفتـه               » رائیلعلماءُ اُمتی کَاَنبیاءِ بنی اس    «: ـ در روایت نبوی که فرموده     1
اسرائیل منبـع احکـام     که اغلب پیامبران بنی     تنزیل علماء به منزله انبیاء بنی اسرائیل، به لحاظ تبیین احکام است، چنان            : است

 .بودند) ع(حضرت موسی 
و امثـال آن کـه بـر        » مجـاری االمـور بیـدالعلماء     «و  » نبیاءالعلماء ورثۀ اال  «نظیر  ) ع(ـ در عناوین وارده در کالم بعض ائمه         2

 : والیت عامه فقیه استدالل شده چنین فرموده
که در آن قرائن واضحه است کـه        » مجاری االمور بیدالعلماء  «باشند مخصوصاً روایت      می) ع(مقصود از علماء، ائمه اطهار      

 .که امناء به حالل و حرام خدا هستندباشند  می) ع(داللت دارند بر این که مراد از علماء، ائمه
 .ـ و اما داللت توقیع شریف بر والیت عامه فقیه از طرق ذیل مطرح شده است3

ـ عبارت حوادث واقعه که گفته شده ظهور حوادث واقعه در مطلق وقایع، بدون فرق بین احکـام و سیاسـت و اجـراء                          الف
 .باشد حدود و اخذ زکات و غیره می

اند و ظهور آن در امـور عامـه نـه در              ها را به رواۀ، که فقهاء هستند، ارجاع فرموده           حوادث، نه حکم آن    نفس) ع(ـ امام     ب
 .باشد احکام می
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پس . اند  را به صورتی که خود حجت خدا هستند از طرف خود حجت قرار داده             ) فقهاء(در توقیع مزبور رواۀ     ) ع(ـ امام     ج
ای که بر عهده او است قابل تفویض بوده و برای             هست و هر وظیفه   ) ع(ی امام   به مقتضای این عبارت، هر گونه اختیار برا       

 .گردد فقهاء نیز ثابت می
کـرده، خـود از بزرگـان و رواۀ و فقهـاء در دوره غیبـت        ) ع(ـ اسحق بن یعقوب که در توقیـع شـریف سـؤاالتی از امـام                  د

 فقهاء در مسائل و احکام شرعیه، در صـورت عـدم            ای مانند رجوع به     شأن وی اجل از آن است که از مسأله        . صغری است 
 .، که حکمش خیلی واضح است، سؤال کند)ع(دسترسی به امام 

 - ـ اجرایـی     انتظـامی -خواسته بداند که در امور عامه نظیر امور سیاسی شود اسحق بن یعقوب می پس از این جا معلوم می
هـم در جـواب او مطلـق رواۀ    ) ع(امـام . دام مرجـع رجـوع کـرد   باید بـه کـ  ) ع(نظامی و قضائی و غیره در حال غیبت امام        

 .اند را برای همین منظور تعیین فرموده) فقهاء(
 :گوید پس از این گفتار، مرحوم نایینی استدالالت فوق را مورد نقد و بررسی قرار داده چنین می

بـوده باشـد و اگـر       ) ع(ائل و امـام     سؤال غیر معلوم است و احتمال دارد سؤال از حوادث معهـوده بـین سـ               : در قسمت الف  
عمومیت دارد، باید گفت که قدر مسلم و مـتقن آن در حـدیث شـریف، احکـام و فـروع                     » حوادث«فرض شود که کلمه     

 .شود جدید است که مربوط به افتاء می
، حـذف شـود  » حکـم «مناسبت بین حوادث و احکام آنها، کافی است تا در سؤال از حکم حوادث، کلمـه               :  در قسمت ب  

 .پس فقیه در احکام شرعیه مرجعیت دارد نه در حوادث
چنـان کـه از     . حجت بودن با مبلغ احکام بودن و رسانیدن تکالیف و وظایف شرعیه به مردم مناسبت دارد               : و در قسمت ج   

 .شود همین معنا استفاده می» فَلِلّهِ الحجۀُ البالغۀِ«آیه 
.  آن نیست که از یکـی از امـور بسـیار روشـن و ظـاهر سـؤال نمایـد                    جاللت مقام اسحق بن یعقوب مانع از      : و در قسمت د   

چه زرارۀ و محمد بن مسلم با آن همه جاللت فقهی که داشتند، از حکم امور که بسـیار ظـاهر و روشـن بـود از امـام           چنان
بت کبری بـوده  از تکلیف مردم در حال غی) اسحق بن یعقوب(مضافاً بر این که معلوم نیست ـ سؤال  . کردند سؤال می) ع(

بلکه ممکن اسـت سـؤال مربـوط بـه بعـض رواۀ در      . باشد، یا این که ظاهر سؤال، عموم وقایع زمان غیبت کبری را برساند            
 .دوره غیبت صغری باشد

رود که سؤال سائل از تعیین مرجع در احکام و فروع جدید، در دوره غیبت صغری مربوط باشـد نـه                       پس احتمال قوی می   
 )حوم نایینی برای این نکته شاهدی هم از راویان توقیع شریف بیان کرده استمر(در امور عامه 

 .رجوع نمایند» مُنیۀ الطالب«توانند به عین عبارت ایشان در  طالبین می
، ظهـور روایـت در اختصـاص بـه قضـاء و محاکمـه، قابـل        »فَاِنّی جَعَلتُهُ قاضِیاً«ـ اما روایت ابی خدیجه که در آن فرموده     4

 .خدیجه ضعیف شمرده شده است یست، عالوه بر این که روایت ابیتردید ن
داللتـی بـر    ) سلطان ولی کسی است که ولی ندارد      (» ِی مَن الوَلِی لَه     اَلسلْطانُ وَل «فرموده  ) ع(ـ اما روایت مشهوره که امام       5

 .نموده و ولی نداردعالوه بر این، روایت درباره کسی است که فوت . مرجعیت سلطان در امور عامه ندارد
منحصراً مربوط به مرافعات و محاکمات است » فَانِّی قَدً جَعَلْتُهُ عَلَیکُم حاکماً«: که در آن فرموده» ابن حنظله«ـ اما روایت 6

 .و بس
ن به فقیه تنها بدان دلیل است که فقیه بـه مـوارد آ            ) ع(وجوب اداء سهم امام     : گوید  در خاتمه این بحث، مرحوم نایینی می      

 .بصیرت بیشتری دارد نه به دلیل والیت فقیه
 .  تفویض والیت مطلقه الهیه از طرف خداوند به نبی اکرم، به ائمه معصومین علیهم السالم و به فقهاء) ب
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های قرآن و مخصوصـاً فقـه و روایـات، رسـیدگی      راجع به موضوع یا مسأله والیت از دیدگاه     » الف«اگر چه در بحث بند      
مد و در بحث حاضر باید صرفاً در زمینه تفویض والیت صحبت نماییم، ولی از جهت موشکافی و دقـت           مفصل به عمل آ   

هـا در ذهـن و        ها بکنیم و داللتی را که والیت و والـی و امثـال آن               بیشتر الزم دیده شد توجهی به ریشه کلمات و خواست         
طرف دیگر دارد، شناسایی نماییم تا امکان یا عدم ضمیر آقایان از یک طرف، و در تعبیر و تصویرهای قرآن و روایات از             

از دید رهبر انقـالب     » والیت مطلقه «بنابراین ابتدا به بررسی معنی و مقصود        . امکان تفویض و موارد مقبول آن روشن شود       
طالعـه  هـای والیـت، ولـی، والـی و غیـره دارنـد، م               پردازیم و سپس معنی یا معانی مختلفی را که واژه           و تبلیغ کنندگان می   

 .باشند ها قابل تفویض می نماییم تا ببینیم کدام یک از آن می
خواهند، در نهایت چیزی جز حاکمیت و حکومـت و            نمایند و می    مقصود و مقصدی که آقایان تلویحاً یا تصریحاً بیان می         

های   و در بحث16/10/66آن چه در فرمان امام یا منشور نامه        . صاحب اختیار بودن از هر جهت بر مردم و بر دولت نیست           
متولیان در تبلیغات رسمی مطرح شده است، نیز والیت کلی امت و حکومت بر جامعه است که همان سرپرستی کشـور و   

 .کند باشد و به فروع و احکام دین نیز تسری پیدا می مردم در کلیه امور سیاسی، اقتصادی، اداری، جنگی و غیره می
دانـیم کـه در زبـان عربـی، در قـرآن و در مکالمـات و مکاتبـات زمـان                   ، می »والیت«ه  از جنبه لغوی و معنی و مفهوم کلم       

ها بـه معـانی    های والیت، ولی، والی، مولی، متولی، تولی و مشتقات دیگر آن           پیغمبر و پیشوایان بزرگوارمان، لغات یا واژه      
لغت و اصطالحی به این انـدازه بـا           د هیچ شای. اند  و منظورهای مختلف و متعدد به کار رفته است که گاهی متضاد هم بوده             

ولـی  . معانی مشابه و مختلف و مـوارد اسـتعمال متعـدد در قـرآن نیامـده و ایـن انـدازه اخـتالف و جنجـال نیافریـده باشـد                
ها را پهلوی هـم بگـذاریم رفـع           باشد و اگر آن     خوشبختانه سیاق عبارات و موارد استعمال آیات بهترین راهنما برای ما می           

 .شود میابهام 
به طور کلی، همچنان که در بحث بند الف بررسی شد، در قرآن چیزی درباره والیت فقیه، بـا چنـان داللـت و صـراحتی                       

. در روایات معتبر و متواتر نیز به آن صورت دسـتور قطعـی و بیـان عـام نـداریم     . شود  که مورد نظر آقایان است، دیده نمی      
و ائمه طاهرین، باید به قـرآن عرضـه شـود، کـه اگـر انطبـاق             ) ص(ل اکرم   وانگهی روایت و حدیث، به فرموده خود رسو       

در . بنابراین اصل و اساس برای ما قرآن است و از آن جا باید شـروع کنـیم                . نداشت و مباینت دیده شد، دور انداخته شود       
 .تواند راهنمای ما باشد می) ع(و امام معصوم) ص( ثانی عملکرد یا سنت حضرت رسول درجه
شود که داللت یا ارتباط با سرپرستی و سروری بر      نکار نیست که در کتاب خدا، کلمات و مفاهیم فراوانی دیده می           جای ا 
پادشـاه و   (از قبیـل مُلـک و مَلِـک         . کند  ها یا جوامع بشری صحبت می       ها دارد، و از حکومت و سلطنت و اداره امت           انسان

ی و تخـت سـلطنت بـر زمـین و آسـمان، قـدرت و عـزت فعـال         ، مالکیت علی االطالق، احاطه کرسـ )پادشاهی و مملکت 
بخشـی صـاحب اختیـاری نـاس و سـایر خصـال و اقتـدارهایی کـه              مایشائی، خزائن خلقت، مالک الرقابی، موت و حیـات        

دهنـد، ادعـا    ها، ملوک، امپراطورها، شاهنشاهان، امراء و بزرگان و رؤسای شریعت و طریقـت بـه خـود نسـبت مـی                    فرعون
بلی چنین اسامی و صفات و حاالت، که در مجموع از آنهـا همـان والیـت                 . کنند  ها تصور می     آن  ا مردم درباره  نمایند ی   می

تعـالی اسـت و غالبـاً بـا تلـویح یـا        شود، در قرآن زیاد است ولی تماماً درباره ذات بـاری        مطلقه یا والیت آقایان مستفاد می     
به صورت جزئی و نسبی غیرمطلق، که ادعایی خودشان یا انتسـابی       مگر  . تصریح بر انحصاری بودن برای خدا داللت دارد       

 .تابعینشان بوده است و احیاناً به صورت خاص محدود و اعطائی خداوند به بعضی از پیغمبران یا آدمیان است
ا هـا و اصـطالحات فـوق بـ          هایی از هر یک از حاالت یا داللـت          برای درک بهتر و دریافت کامل مطالب، به بررسی نمونه         

خواهیم هیچ موردی از قلم نیفتد، ناچار بیان و بحث قدری بـه درازا خواهـد             پردازیم و چون می     اشاره به آیات مربوطه می    
 .کشید
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 ـ ملکوت خدا و رب العالمین بودن او  1
 ]54[وإِیاکَ نَسْتَعِینُالْحَمْدُ للّهِ رَب الْعَالَمِینَ الرَّحْمـنِ الرَّحِیمِ مَـالِکِ یَوْمِ الدینِ إِیاکَ نَعْبُدُ 

 ]55[سُبْحَانَ رَب السمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَب الْعَرْشِ عَما یَصِفُونَ
 ]56[قُلْ مَن بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ وَهُوَ یُجِیرُ وَلَا یُجَارُ عَلَیْهِ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ

 ]57[لَهَ إِلَّا هُوَ رَب الْعَرْشِ الْکَرِیمِفَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ لَا إِ
 ]58[الَّذِی لَهُ مُلْکُ السمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ یَکُن لَّهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْکِ وَخَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ فَقَدرَهُ تَقْدِیرًا

 ]59[ی الْأَرْضِ الْمَلِکِ الْقُدوسِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِیُسَبحُ لِلَّهِ مَا فِی السمَاوَاتِ وَمَا فِ
 ]60[وَلِلّهِ مُلْکُ السمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَاللّهُ عَلَىَ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ

 ]61[وَسِعَ کُرْسِیهُ السمَاوَاتِ وَاألَرْضَ وَالَ یَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِی الْعَظِیمُ... 
ها، به دنبال صفات ملکـوتی و کبریـائی خداونـد، ذکـر از                شود، در بعضی از آیات فوق و نظایر آن          وری که دیده می   به ط 

آید یا حکیم و خبیر بودن و حتی قیوم بودن، یعنی صفات و خصوصـیاتی کـه مـالکین                     قداست و منزه بودن او به عمل می       
 .دهند  را نشان میدنیایی و مدعیان خدایی فاقد آن هستند و غالباً خالف آن

آید، کمترین سهم و یا مشارکتی از ملکـوت و رهبـری و یـا والیـت مطلقـه           ها و غیر خدا در میان می        هر جا که پای انسان    
یکی این  . شود  ها داده می    معموال دو نوع جواب رد به چنین ادعاها یا انتساب         . شود  برای آنان، حتی انبیاء و اولیاء قائل نمی       

اند و نه مالک مرگ و زندگی و رسـتاخیز     یاء یا معبودهای اتخاذی خود مخلوق بوده نه چیزی را آفریده          که آن افراد و اش    
 :باشند کسی می

وْتًـا وَلَـا حَیَـاۀً وَلَـا        وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَۀً لَّا یَخْلُقُونَ شَیْئًا وَهُمْ یُخْلَقُونَ وَلَا یَمْلِکُونَ لِأَنفُسِـهِمْ ضَـرًّا وَلَـا نَفْعًـا وَلَـا یَمْلِکُـونَ مَ                       
 ]62[نُشُورًا

دیگر آن که خداوندی که همه مخلوقات و نیروها در جهان هستی زیر نگین اقتـدار او هسـتند، چـه نیـازی بـه شـریک و                            
هر معدومی را موجود، هر مشکلی را ممکـن و هـر            » کُن فَیَکُونی «کمک گرفتن و فرزند داشتن دارد؟ خدایی که با اراده           

کسی که از هر دانایی داناتر و از هر توانایی تواناتر است، به چه مناسبت و روی چـه منطـق بیایـد       . کند   شده می  ای را   نشده
 ، تفویض نماید؟)ع(یا علی ) ع(تمام یا قسمتی از اقتدار و اراده یا اختیار و والیت خود را به دیگران، ولو عیسی 

 ـ اعطای قدرت و فضیلت  2
، در آیات عدیده، عالوه بر مخلوق و محتاج بودن پیغمبران، مانند سایر افراد بشر، تصریح به                 بر خالف تصور و داعیه فوق     

آید و اقرار و اخالص انبیاء در بندگی و اطاعت            عدم اختیار، اقتدار، علم یا سلطه و حق سیطره آنان بر دیگران به عمل می              
گذارد، و در مقابل، هر جا که بـه هـر       در زبان شهادت ما می    خدا را از امتیازات و افتخاراتشان ذکر کرده، عبد بودنشان را            

بدون آن که این اعطاء اختصاص به انبیـاء و          . دارد  ها قدرت، فضیلت و نعمتی اعطاء شده باشد، آن را اعالم می             یک از آن  
 :ائمه داشته، به دیگران، در اثر سعی و اراده خودشان و بر حسب استحقاقشان داده نشود

 ]63[ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىوَأَن لَّیْسَ
 ]64[أَلَمْ یَجِدْکَ یَتِیمًا فĤَوَى وَوَجَدَکَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَکَ عَائِلًا فَأَغْنَى

 ]65[مَا أَنتَ بِنِعْمَۀِ رَبکَ بِمَجْنُونٍ  وَإِنَّکَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ
 ]66[اقُلْ إِنِّی لَا أَمْلِکُ لَکُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدً

 ]67[وَلَقَدْ آتَیْنَا إِبْرَاهِیمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَکُنَّا بِه عَالِمِینَ
 ]68[فَوَجَدَا عَبْدًا منْ عِبَادِنَا آتَیْنَاهُ رَحْمَۀً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا
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 ]69[مِنٌ فَأُولَئِکَ کَانَ سَعْیُهُم مشْکُورًاوَمَنْ أَرَادَ اآلخِرَۀَ وَسَعَى لَهَا سَعْیَهَا وَهُوَ مُؤْ
 ]70[کُالًّ نُّمِد هَـؤُالء وَهَـؤُالء مِنْ عَطَاء رَبکَ وَمَا کَانَ عَطَاء رَبکَ مَحْظُورًا

 ]71[وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِیینَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَیْنَا دَاوُودَ زَبُورًا... 
 ]72[نُ دَاوُودَ وَقَالَ یَا أَیهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّیْرِ وَأُوتِینَا مِن کُلِّ شَیْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُوَوَرِثَ سُلَیْمَا

 ]73[وَلَما بَلَغَ أَشُدهُ آتَیْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَکَذَلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ
 ]74...[أَنتَ وَلِیی فِی الدنُیَا وَاآلخِرَۀِ ... ی مِنَ الْمُلْکِ وَعَلَّمْتَنِی مِن تَأْوِیلِ األَحَادِیثِ رَب قَدْ آتَیْتَنِ

ـ                     دِکَ الْخَیْـرُ إِنَّـکَ     قُلِ اللَّهُم مَالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْکَ مِمن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَـاء بِیَ
 ]75[عَلَىَ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ

 ]76...[فَبِمَا رَحْمَۀٍ منَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ 
 ]77 ...[وَآتَیْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَینَاتِ وَأَیدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ... 
 ]78[وَعَلَّمَکَ مَا لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ وَکَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَیْکَ عَظِیمًا... 
 ]79[ تَکْلِیماً یوُ کَلَّمَ اهللاُ مُوس.... 

 ]80....[هُنَالِکَ الْوَلَایَۀُ لِلَّهِ الْحَقِّ 
 ـ اعطای والیت  3

است چـه مطلقـه و      » وِالیت« که خدا به او تفویض کرده باشد،         آن چه در مورد هیچ پیغمبری، از آدم تا خاتم، گفته نشده           
 :دو بار در قرآن آمده است، یک بار با تصریح بر این که خاص خدا است» والیت«کلمه . چه محدوده آن

 ....هُنَالِکَ الْوَلَایَۀُ لِلَّهِ الْحَقِّ 
ؤمنین خالص قدیم بر مؤمنین تازه گرویـده و         و حمایت م  » والیت«و در آیه دیگر در جهت معکوس و تقریباً منفی، یعنی            

 :ناآزموده
وَالَّذِینَ آمَنُواْ وَلَمْ یُهَاجِرُواْ مَا لَکُم من وَالَیَتِهِم من شَیْءٍ حَتَّى یُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَـرُوکُمْ فِـی الـدینِ فَعَلَـیْکُمُ النَّصْـرُ إِالَّ                        .... 

 ]81....[م میثَاقٌ عَلَى قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُ
مورد » والیت«آید و آیه ما قبل حکایت دارد،          به طوری که از قسمت دوم آیه، که صحبت از انتصار و امداد است، بر می               

به معنـای قـدرت و حکومـت و         » وِالیت«ولی لفظ   . نظر از مقوله دوستی و محبت است که در بند آینده بحث خواهد شد             
 .ستسلطنت در قرآن کریم نیامده ا

 ها   ـ ولی بودن خدا و ولی گرفتن انسان4
کـه  » ]82[ولـی «که مصدر است و یک بار در وصف خدا در قرآن آمـده اسـت، کلمـه                  » والیت«در عوض به جای کلمه      

در حالی که مفهوم یا معنـای سرپرسـتی عالیـه و        . شود  اسم یا صفت بوده و جمع آن اولیاء است، فراوان در قرآن دیده می             
شـود کـه      غالباً نیز تأکید می   . ری، تا سر حد معبود بودن را دارد و به خداوند یکتا اختصاص داده شده است               سروری و رهب  

 :شود غیر بندگان موحد خدا، شیطان است و طاغوت نامیده می» ولی«اما . نباید دیگران را در آن وارد و شریک کرد
 ]83....[ذَ مِن دُونِکَ مِنْ أَوْلِیَاء قَالُوا سُبْحَانَکَ مَا کَانَ یَنبَغِی لَنَا أَن نَتَّخِ

 ]84[فَزَینَ لَهُمُ الشَّیْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِیهُمُ الْیَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ... 
 ]85....[أَفَحَسِبَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَن یَتَّخِذُوا عِبَادِی مِن دُونِی أَوْلِیَاء 

 ]86[رِیکٌ فِی الْمُلْکِ وَلَمْ یَکُن لَّهُ وَلِیٌّ منَ الذُّلَّ وَکَبرْهُ تَکْبِیرًاوَلَم یَکُن لَّهُ شَ... 
 ]87.....[قُلْ أَغَیْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِیا فَاطِرِ السمَاوَاتِ وَاألَرْضِ 
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 ]88[وَمَا لَکُم من دُونِ اللَّهِ مِن وَلِیٍّ وَلَا نَصِیرٍ.... 
 ]89....[تَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِیَاء کَمَثَلِ الْعَنکَبُوتِ مَثَلُ الَّذِینَ ا

 ]90[قَالُوا سُبْحَانَکَ أَنتَ وَلِینَا مِن دُونِهِم بَلْ کَانُوا یَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَکْثَرُهُم بِهِم مؤْمِنُونَ
األَحَادِیثِ فَاطِرَ السـمَاوَاتِ وَاألَرْضِ أَنـتَ وَلِیـی فِـی الـدنُیَا وَاآلخِـرَۀِ تَـوَفَّنِی                 رَب قَدْ آتَیْتَنِی مِنَ الْمُلْکِ وَعَلَّمْتَنِی مِن تَأْوِیلِ         

 ]91[مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِی بِالصالِحِینَ
 92....[أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِیَاء فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِی[ 

 ]93[اکُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِیرُوَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَ.... 
 ]94[إِنَّ اللّهَ لَهُ مُلْکُ السمَاوَاتِ وَاألَرْضِ یُحْیِـی وَیُمِیتُ وَمَا لَکُم من دُونِ اللّهِ مِن وَلِیٍّ وَالَ نَصِیرٍ

 ]95[وَمَن یُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِیا مرْشِدًا.... 
 نَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَـاتِ                  اللّهُ وَلِیؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُم مĤَنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِینَ کَفَرُواْ أَوْلِیالَّذِینَ آمَنُواْ یُخْرِجُهُم م 

].....96[ 
دارد   ه ولی مؤمنین اعـالم مـی      قرآن خدا را یگان   . الکرسی است   ها به لحاظ زمان نزول، آیۀ       سرآمد آیات فوق و آخرین آن     

داری، بینایی، دانـش و   هدف(آورد  به روشنایی در می) هدفی و نادانی و گمراهی و سرگردانی، بی  (که آنان را از تاریکی      
اما اولیاء و سرور و سرپرست کافر شدگان و شرک ورزان به خدا، طاغوت است و عوامـل سرکشـی                ) شناسی  دانایی و راه  

 .عمل طاغوت خارج ساختن مردم از روشنایی و بینایی، به تاریکی و سرگردانی است. التو طغیان از حق و عد
ای بـه ایـن موضـوع تصـریح           نیز در قرآن به خداوند یکتـا اختصـاص داده شـده اسـت و آیـات عدیـده                  » ]97[مولی«کلمه  
 :کنند به عنوان نمونه می
 ]98[لْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِیرُوَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاکُمْ فَنِعْمَ ا.... 

*** 
امـا  ] 99[دانـد    آیه داریم که والیت و اتخاذ ولی و مولی را مخصوص ایـزد یکتـا مـی                 45در ردیف و مفهوم فوق، بیش از        

همان تعبیرها و کلمات، در مفاهیم یا معانی دوستی، اتحاد، ائتالف، یاوری و یاری و پیمان جنگی، به منظورهای حمایت، 
 .ها اعطا شده باشد ی، نصرت و غیره نیز مکرر در قرآن آمده است، بدون آن که از طرف خدا به آنهمکار

بندی در مورد غیـر   این نوع والیت و اتخاذ ولی یا پیمان. خصوصاً در آیات مدنی دوران جنگ با مشرکین و با اهل کتاب     
 .باشد ی متداول در همه اعصار میمؤمنین و مابین خودشان، رواج داشته است و یک عمل اجتماعی ـ نظام

چنین والیت و ولی گرفتن یا ولی شدن، بر خالف مورد قبلی، شرک محسوب نگشته است و طرف آن برای مؤمنین اوالً                    
 .دهند را تشکیل می» اهللا حزب«خدا است و ثانیاً پیغمبر خدا و مؤمنین به خدا، که در مجموع 

نامیده شده و مشرکین و منـافقین و کفـار از اهـل کتـاب و      » حزب الشیطان «ن  در حالی که دشمنان خدا و دشمنان مسلمانا       
 :آوریم چند آیه را ذیالً نمونه می. گیرد احزاب مخالف را در بر می

 ]100....[فَهَبْ لِی مِن لَّدُنکَ وَلِیا یَرِثُنِی وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ .... 
 ]101[لِیَاء بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِی الْمُتَّقِینَوإِنَّ الظَّالِمِینَ بَعْضُهُمْ أَوْ.... 

 ]102....[الَّ یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِینَ أَوْلِیَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِینَ 
 ]103[أَال إِنَّ أَوْلِیَاء اللّهِ الَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَالَ هُمْ یَحْزَنُونَ

 ]104[لِیَاء لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَإِن زَعَمْتُمْ أَنَّکُمْ أَوْ.... 
 ]105....[وَالَّذِینَ آوَواْ ونَصَرُواْ أُوْلَـئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ .... 
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 ]106....[وَالَّذینَ کَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ 
 ]107....[آمَنُواْ الَ تَتَّخِذُواْ الْکَافِرِینَ أَوْلِیَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ یَا أَیهَا الَّذِینَ 

ـ                        هَ الَ یَهْـدِی    یَا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ الَ تَتَّخِذُواْ الْیَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِیَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ وَمَن یَتَـوَلَّهُم مـنکُمْ فَإِنَّـهُ مِـنْهُمْ إِنَّ اللّ
 ]108[الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ

 ]109[إِنَّمَا وَلِیکُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُواْ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصالَۀَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاۀَ وَهُمْ رَاکِعُونَ
 ]110[للّهِ هُمُ الْغَالِبُونَوَمَن یَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِینَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ا

 ]111[اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِکْرَ اللَّهِ أُوْلَئِکَ حِزْبُ الشَّیْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّیْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ
 ]112....[یْهِمْ قَدْ یَئِسُوا مِنَ الĤْخِرَۀِ یَا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَ

 .هستند که در آیات زیر به معنای صاحب است» ولی«اولیاء، اولوا و اولی همگی جمع 
 :شویم آور می و ولی، جمع آن اَولیاء، اُولُوا، اُولِی به معنای صاحب است که ذیالً یاد. مولی به معنای وارث در چند آیه

 ]113....[رْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ وَأُوْلُو الْأَ.... 
 ]114.....[یَا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی األَمْرِ مِنکُمْ 

 ]115.....[وَلَوْ رَدوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِی األَمْرِ مِنْهُمْ .... 
 : موالست که در آیه زیر آمده استجمع] 116[موالی

 ]117.....[وَلِکُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِیَ مِما تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَاألَقْرَبُونَ 
 ـ رو گرداندن و اعراض و پشت کردن  5

افعال تولی و یتولی که به معنای دوستی کردن و دوست گرفتن یا عقد دوستی و حمایـت اسـت و در آیـات قسـمت دوم              
در ) ص(اعتنـایی مشـرکین نسـبت بـه دعـوت رسـول اکـرم              آمده بود، به معنای رو گردانـدن و پشـت کـردن و بـی               4بند  
از . های آغاز رسالت، و هر گونه پشت کردن یا عقب گرد و انصراف، در آیات دیگری از قرآن استعمال شده اسـت                     سال

 :جمله آیات ذیل
 ]118[فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِینٍ

 ]119....[لَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُکُم ما أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَیْکُمْ فَإِن تَوَ
 ]120[ثُم یَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِکَ وَمَا أُوْلَـئِکَ بِالْمُؤْمِنِینَ.... 
 ]121[ثُم یَتَوَلَّى فَرِیقٌ منْهُمْ وَهُم معْرِضُونَ.... 
 ]122[بًا أَلِیمًاوَمَن یَتَوَلَّ یُعَذِّبْهُ عَذَا.... 
 ]123[فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَالَغُ الْمُبِینُ.... 

 ـ والی به معنای حاکم و استاندار  6
ولی امر یا والی یک والیت و مملکت شدن اصطالحاتی است که در زبان قرآن و محاورات و مکاتبات صدر اسالم زیاد                      

هـای    هـا، معمـول در دیـوان        ه شده است، در کشور خودمان نیز تا قبل از سلطنت رضاشـاه و فارسـی شـدن واژه                  به کار برد  
 :نماید حضرت امیر فرمان مالک اشتر را با این جمله آغاز می. دولتی و ادبیات ما بوده است

 .....شْترِ فی عَهْدِهِ اِلَیْهِ حینَ وَالّهُ مِصْرَ هذا ما اَمَرَ بِهِ عَبْدُاهللاِ عَلیٍ اَمیرِالْمُؤمِنینَ مالِک بْنَ الحارِثِ االْ
و (ای از منـافقین موفـق و تشـنه مقـام و قـدرت ترسـیم نمایـد         خواهد تابلوی زنـده   سوره بقره که می   205قرآن نیز در آیه     

امـت بـه کـار      تولی را به معنای فرمانروایی و در دست گرفتن حکومت یا اداره             ) گویند در شأن معاویه نازل شده است        می
 .برده است
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 ]124[وَمِنَ النَّاسِ مَن یُعْجِبُکَ قَوْلُهُ فِی الْحَیَاۀِ الدنْیَا وَیُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِی قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَد الْخِصَامِ
 ]125[الَ یُحِب الفَسَادَوَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِی األَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیِهَا وَیُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ 

ها و سرپرستی عالیه یـا مرشـد و           ماحصل و خالصه این بند آن که والیت مطلقه و عام به معنای مالکیت و حاکمیت انسان                
آیـد، نـه    جا که از سراسر قرآن بر مـی  ها است، تا آن    سرور بودن تا سرحد تعبد و سرسپردگی، مخصوص آفریدگار جهان         

در سوره نـاس،  . ر این اعتقاد و اطاعت مشارکت داشته باشد، و نه آن را به کسی تفویض کرده است تواند با او د     کسی می 
بـه صـورت پیمـان دوسـتی، اتحـاد و همبسـتگی، حمایـت و                » والیـت «اما  . کلیه این مقامات به خدا نسبت داده شده است        

م و بعـد از اسـالم در همـه جـا بـوده و               های پـیش از اسـال       خواهی و امثال آن که معمول نزد قبایل و ملت           نصرت و هدایت  
قـرآن نـه تنهـا چنـین ارتبـاط و اتحـاد را بـا        . باشـد  ای مـی  گانه کند موضوع جدا هست و حالت اجتماعی و سیاسی پیدا می   

بدیهی است که این موضـوع  . کند  نماید، بلکه وفاداری نسبت به تعهدات مربوطه را تأکید می           شرایطی تجویز و توصیه می    
اکرم و انتقالش به ائمه اطهار علیهم السالم و سپس بـه     از والیت مطلقه الهیه است که مدعی تفویض آن به نبی           و معنی غیر  
 .اند فقهاء شده

 ای از والیت مطلقه الهیه   حکومت شعبه) ج
 )حدود و رابطه آن با احکام عبادی و با مصالح اسالم از یک طرف و با حاکمیت جوامع بشری از طرف دیگر(

العـاده و     ماه اعالم گردیـده، ولـی علیـرغم اهمیـت فـوق              دی 16هایی که در منشور نامه        ز موضوعات و بلکه از اصل     یکی ا 
تواند در ارکان نظام جمهوری و در معتقدات دینی ایرانیـان فـراهم آورد، در پـس پـرده سـکوت و                        تأثیر و تزلزلی که می    

 :باشد فراموشی قرار گرفته است، شعار پر طمطراق ذیل می
است یکی از احکام اولیه اسالم و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی             ) ص(ای از والیت مطلقه رسول اهللا         حکومت که شعبه  «

 ».نماز و روزه و حج است
. های حاکمیت، روی والیت فقیه و مطلقه بودن آن رفته اسـت             های جناح   تا به حال بیشتر توجه و تبلیغات یا جار و جنجال          

 منصب والیت فقیه پس از چند دست واسطه و وراثت، از خدا گرفته شـده اسـت و در خـط شـریعت              در حالی که مقام و    
کند، ولی حکومت، بدون قید و شرط دیگر، ناشی از والیت مطلقه الهی است و مقدم بر احکام عبادی بـوده،                       حرکت می 

... ت تشخیص دهد، جلوگیری نمایـد     تواند از هر امری، چه عبادی چه غیرعبادی که رأساً مخالف مصلحت اسالم و ام                می
 .»و باالتر از آن هم مسائلی هست«

رود در گذشته، هیچ مکتب و عالم دین با چنین وسعت و منزلت، برای حکومت یا دولت و سیاسـت، اقتـدار و                  گمان نمی 
لـق خـدا، بلکـه    اختیارات فعال مایشائی و حتی تشریعی قائل شده و استبدادی وضع کرده باشد که نه تنها فـوق مـردم و خ      

هـا را     ها یا حکومـت     اند تا سالطین و امرا و حکام را منکوب سازند و دولت             مذاهب و مکاتب آمده   . فوق خدا و دین باشد    
انـد، نـه      نه شاهنشاهان ایران چنین داعیه صاحب اختیاری دنیا و دین و مردم را داشـته              . محدود به قانون و مطیع آیین نمایند      

 . اموی و عباسی و عثمانیخلفای راشدین و نه خلفای
هـای اسـتبدادی    ها و داعیان خـدایی، تقریبـاً همگـی بـر شـیوه             البته فرمانروایان قرون گذشته که بعد از زوال دوران فرعون         

ای منصـوب یـا مـأمور از طـرف خـدایان و یـا سـایه و                    کردند، خود را بـه گونـه        خودکامه و طاغوتی ظالمانه حکومت می     
 کمتر حکومتی، چـه در شـرق و چـه در غـرب، پیـدا شـده اسـت کـه بـدون اکتسـاب و ادعـای                       .دانستند  جانشین آنان می  

مشروعیت دینی از طریق اساطیر و آداب یا متولیان معابـد توانسـته باشـد مالـک الرقـاب مـردم و فعـال مایشـاء خودکامـه                            
هـای حکومـت     لـوازم و برنامـه  اکتساب یا ادعای والیت مطلقه بر خلق و نمایندگی از خـالق یـا معبودهـا از        . ممالک باشد 

که به عقیـده شـیعه، بعـد از         ) ع(بینیم علی   ولی می . های غاصب است    ها و خالفت    ای یا دولت    استبدادی و شخصی و طایفه    
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پیغمبران، تنها تشکیل دهنده خالفت حق یا حکومت خدایی است، چنین ارتباط و اتصال یا استخالف را بـه خـود نسـبت                       
هـا   وم و اصرار نورزیدند، قبول خالفت نکرد و بدون بیعت، یعنی رضا و تعهد ملت، زمام امـور آن    نداد و تا مردم بر او هج      

و در هـیچ  ... را به دست نگرفت و در اداره جامعه، جز با مشورت و جلب همکاری مردم، تحمیـل نظـر و تحکمـی ننمـود     
 . خود روا نداشتیک از احکام و حدود الهی و حقوق مردم تغییر یا تعطیلی روی مصلحت اندیشی

*** 
ها  یا امیرالمؤمنین، نص و صراحت و حتی اشارتی به این که حکومت  ) ص(ما نه تنها در قرآن و سنت و سیره رسول اکرم            

ای از والیـت مطلقـه خداسـت، ندیـدیم، بلکـه در               های تشکیل شده از مردم، از سالطین یا رهبـران دینـی، شـعبه               و قدرت 
ای ندادنـد کـه در روایـات پیشـوایان یـا در        علم و دین کردیم، چیزی نشنیدیم، و نشانه        پرسشی هم که از بعضی از افاضل      

 .های دینی چنین اصل یا استنباطی عنوان شده باشد آراء و عقاید فقهاء بزرگ و در مباحث حوزه
ی تصـرف  اند، هدف از قیام طالب و فقهـاء بـرا            نجف که گفته   1348حتی خود آقای خمینی در دروس والیت فقیه سال          

حکومت به منظور محافظت از اسالم، اجرای حدود و جزائیات و گرفتن حقوق فقراء از اغنیاء بوده است، و بـرای اثبـات                       
اند،   این مأموریت از هر طرف روایت و سنت یا سند و برهان آورده و مسأله حکومت را خیلی بزرگ و مهم معرفی کرده                      

ه و صالحیت تشـخیص مصـلحت اسـالم و امـت یـا دخالـت در احکـام                   ذلک صحبت از والیت مطلقه برای حاکم فقی         مع
 .شریعت و اشراف و اولویت داشتن حکومت بر دیانت نکرده بودند

ای که اعالم مواضع اولیه و خطوط اصلی برنامه بعدی ایشان بوده است، از جمله چنین                   صفحه 42در آن جزوه تقریر شده      
 .»فقیه عادل باید زمامدار مسلمین باشد«، » باشندفقهاء باید حافظ همه جهات اسالم«:اند گفته

اسالم تنها احکامی جزئی مربوط به وظایف دینی عبد و رب نیست، بلکه اسـالم آمـده اسـت تـا یـک حکومـت بـزرگ                 «
 »تشکیل بدهد و احکامش هم مناسب حکومت است

به عبادیات و وظایف انسـان بـا رب         از حدود پنجاه کتابی که احکام اسالم در آن مجتمع است، سه چهار کتابش مربوط                «
ها مربوط به اجتماعیات و اقتصادیات و حقـوق   مابقی کتاب. االرباب است و کمی از احکام هم مربوط به اخالقیات است          

 ».باشد و سیاسات می
در سیاسـیات هـم الـی    . همان طور که برای وظایف عبادی قانونی هست، برای امور اجتماعی و حقـوقی هـم قـانون دارد                «

 »یابید جز آن که تکلیفی در اسالم برای آن معین شده است موضوعی را نمی... ماشاءاهللا و
 »کند برای حکومت است پیغمبر که خلیفه تعیین می«
آن چه مربوط به خالفت است و در زمان رسـول    «،  »طور که جعل قوانین کرده قوه مجریه هم قرار داده است            اسالم همان «

حبت شده و بین مسلمانان هم مسلم بوده است، همین است که حاکم و خلیفه باید احکام اسالم                  اکرم و ائمه درباره آن ص     
 »رئیس اسالم باید دادگر باشد. را بداند و قانوندان باشد

المال را در دست بگیرد و خداوند اختیار بنـدگانش را بـه او بدهـد معصـیت                خواهد حدود جاری کند، بیت      کسی که می  «
 ».کار نباشد

قیم ملت با قیم صـغار      . مانند قیم برای صغار   . ع والیت فقیه از امور اعتباری عقالیی است و واقعیتی جز جعل ندارد            موضو«
 ».هیچ فرقی ندارد

 :دهند و به این نکات هم تذکر می
فرموده اسـت و خـدای تبـارک و         ) ص(خلیفه برای این است که احکامی را که رسول اکرم           . خلیفه جاعل احکام نیست   «

 »ی فرستاده است اجراء کندتعال
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و امام در تشکیل حکومت و اجراء و تصدی امور است، برای فقیه هـم هسـت،                 ) ص(همین والیتی که برای رسول اکرم       «
لکن فقهاء ولی مطلق به این معنی نیستند که بر همه فقهاء زمان خود والیت داشته باشند و بتوانند فقیه دیگری را عـزل یـا                          

 ».نصب نمایند
بـرای رئـیس و    . توانـد در آن دخـالتی کنـد         اسالم نه مشروطه است، نه استبدادی و نه جمهوری و نـه کسـی مـی               حکومت  

در . همه تابع اراده الهـی هسـتند  . هم در آن دخالت ندارد) ص(مرئوس حکم الهی متبع و رأی اشخاص حتی رسول اکرم    
علم به قانون و بسـط عـدالت        :  دو خصلت باشد   چنین حکومتی که قانون الهی حاکم مطلق است، رئیس دولت باید دارای           

 ».در اجرای آن
اگر فرد الیقی که دارای این دو خاصیت باشد، به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان والیتی را که حضرت رسـول                       «
 ».در امر حکومت داشت دارا خواهد بود و بر همه مردم الزم است که از او اطاعت کنند) ص(
و دیگر ائمه در تجهیز جیوش، تعیین وُالۀ و گرفتن مالیـات و صـرف               ) ص(یتی که حضرت رسول     همان اختیارات و وال   «

 ».آن در مصالح مسلمانان داشتند، همان اختیارات را خداوند برای حکومت فعلی قرار داده است
طیل یا تغییر احکام    همه جا تأکید روی حاکمیت مطلق خدایی و ولی مطلق نبودن فقهاء و نفی اختیارات ولی فقیه برای تع                  

شود که باید بدون دخالت دیگـران، حتـی           ثابت و قاطع بودن احکام و قوانین خدا تذکر داده شده و اضافه می             . الهی است 
شود برای آن است که باید عین احکـام اسـالم    خود پیغمبر باشد، و اگر روی قانوندانی و عدالت رئیس حکومت تکیه می 

 .را اجراء نماید
 آن  حکومت در قر

و اشراف حکومت بر دیانت یا اولویت آن نسبت به عبادیات و احکام عبادی، به صـورتی کـه در   » والیت فقیه«اگر مسأله   
و از قـرآن  » از امور اعتباری عقالیی است«فرمان امام آمده است، سابقه در سنت و روایات و در آراء فقهاء بزرگ نداشته  

خوب است برای محکم کاری و اطمینان بیشتر به صـحت و سـقم آن، اسـتمداد و    ذلک  اند، مع نیز مدرک و نصّی نیاورده    
 از جهت اثبـات نـدارد، از    باشد، تا ببینیم اگر اشاره و امام و رحمت می ] 126[استفاده از قرآن بنماییم که رهبر پرهیزگاران      

یا مدیریت جامعـه مـؤمنین را از        و چه بهتر که اصل مسأله حکومت و حاکمیت،          . نماید  جهت نفی و انکار چه ارشادی می      
 .دید قرآن بررسی مختصر بنماییم

ای که از نظر لغوی باید مورد توجه قرار گیرد این اسـت کـه کلمـات حکومـت و حکـم و حـاکم در           قبل از هر چیز نکته    
ت و دسـتگاه  قرآن و در ادبیات و مکاتبات صدر اسالم، به مفهوم امروزی که در زبان فارسی ما متداول است و از آن دول             

در آیات قرآن، به طوری کـه  . شود، به کار برده نشده است، یا کمتر به کار رفته است و مدیریت آمر بر کشور مستفاد می      
دهد، حکومت و حکم مفهوم داوری کـردن در اختالفـات و رأی و نظـر دادن در مسـائل و                       شواهد مثالهای ذیل نشان می    

 .صدور احکام را دارد
اده است، که به لحاظ معنی و مورد استعمال، قلمرو وسیعی در ادبیـات و فلسـفه و اخـالق و ادیـان                       حکمت هم از همین م    

ای اسـت کـه انسـان را     دارد و در قرآن بیشتر ناظر بر پندارها و رفتارها یا دستورهای عملی و اخالقی خردمندانه و شایسـته     
ضمناً واژه حکومت و حاکم به صـورت مفـرد   . دهد پرستی و پاکی و نیکوکاری و رستگاری قرار می    در خط صحیح یکتا   

 .اصالً در قرآن نیامده است
 ـ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِینَ کَالْمُجْرِمِینَ مَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُون36َـ35قلم 
 ـ اللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَۀِ فِیمَا کُنتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُون69َحج 

 ذَلِکُمْ حُکْمُ اللَّهِ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ.... .ـ 10ممتحنه 
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 فَاصْبِرُواْ حَتَّى یَحْکُمَ اللّهُ بَیْنَنَا وَهُوَ خَیْرُ الْحَاکِمِینَ.... ـ 87اعراف 
 ....وَإِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُم بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ .... ـ 42مائده 
 هْلُ اإلِنجِیلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِیهِ وَمَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَـ وَلْیَحْکُمْ أ47َمائده 
 ـ یَا یَحْیَى خُذِ الْکِتَابَ بِقُوۀٍ وَآتَیْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِیا12مریم 

 ....عَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَۀَ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُ.... ـ 2جمعه 
 ....ـ مَا کَانَ لِبَشَرٍ أَن یُؤْتِیَهُ اللّهُ الْکِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبُوۀَ ثُم یَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُواْ عِبَادًا لِّی79عمران  آل

 ....الْحِکْمَۀَ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْکَ وَ.... ـ 251بقره 
اما آمریت با خشونت بر مردم و نیز مدیریت جامعه، که مفهوم امروزی حکومت و دولت و سیاست اسـت، هـر کـدام بـه                          

 .صورتی و با لغت و تعبیری در قرآن آمده و در مورد هر کدام نظر و حکمی داده شده است
 .  خداـ آمریت بر مردم در امر دین و واداشتن آنان به ایمان و عبادت1

در این مورد شخص پیغمبر که مأمور رسالت و دعوت است، صریحاً و مکرراً و شدیداً از اجبـار و اکـراه مـردم بـر قبـول                            
 .دین منع شده است، تا چه رسد به مردم عادی، اعم از عامی و روحانی و مؤمن و غیر مؤمن و چه از دولت و نهادهای آن

شود و اگـر از فاعـل و از           دینی که شامل هر دو قسمت اعتقادات و اعمال می         . است] 127[»الَ إِکْرَاهَ فِی الدینِ   «اصل کلی،   
شود، یعنی اصالً در  اکراه کننده اسم برده نشده، برای این است که حکم عام بوده، شامل مردم و پیغمبران و خود خدا می                   

وده، شخص روی اعتقاد و اختیار و انتخاب خـود          کار دین و دینداری، یعنی اطاعت انسان از خدا، اکراه و اجبار و الزام نب              
خدا در این دنیا آدمی را مخیر و آزاد گذارده است که به میـل و تصـمیم خـود عمـل نمـوده و هـر کـس                             . نماید  عمل می 

 .پیغمبران را هم برای تذکر و تعلیم و هدایت فرستاده است. وارث اعمال و مکتسبات خوب و بد خویش باشد
بار، بلکه بیش از صد بار به تعبیرهای متعدد، خداوند به فرستاده برگزیده و دوست خـود    و دوبار و دهدر قرآن، نه یک بار  

تذکر داده است که در انجام رسالت خویش، یعنی دعوت مردم بـه سـوی خـدا و انجـام عبـادات و         ) ص(محمد مصطفی   
علیم و روشنگری یا نمونه دادن نـدارد، بـه هـیچ    ای جز ابالغ، تذکر، هشدار، بشارت، ارشاد و به طور کلی ت      احکام، وظیفه 

الوجوه، مأمور و مسئول، یا مسلط و موکَّل بر مردم، در امر معتقدات و عبادیات آنان از طریق مراقبت، جاسوسـی                       وجه من 
ز معـانی  هایی از آیات حـاکی ا      نمونه. بین و مهربان، و حتی سِر نگهدار هم باشد          باشد، بلکه باید خوش     و اجبار و آزار نمی    

 .فوق را در نشریات دیگر آورده بودیم
چه باید اضافه کنیم، این است که مختار بودن و آزادی انسان در امر دین، نـه بـه معنـای مجـاز بـودن کفـر و معصـیت                            آن

این آزادی دادن امانت و احترامی است که خداونـد عزیـز            . است، و نه مساوی شناختن ایمان با کفر، یا اطاعت با معصیت           
چنین اختیار، و منع اکراه و اجبار، در رابطه بین    . یم در حق انسان و به کسی که باید خلیفه او باشد، ارزانی داشته است              حک

شـود   در آن صورت نه اجازه داده مـی     . آید  باشد، نه آن جا که پای دیگران در میان می           شخص انسان و خدای خالق او می      
 دیگران بنمایند، و نه افـراد و اجتماعـات، در مقـام حفـظ سـالمت حقـوق                   فرد یا جمع، ظلم و تجاوزی به حقوق و حریم         

آزادی . های مقرر، از قیام به دفاع و قصاص ممنوع هسـتند   خود، و ممانعت از ظلم و فساد و تجاوز، بر طبق حدود و حکم             
 است برای دفع چنین     و اختیار افراد تا حد حریم دیگران است و احکامی که به عنوان قصاص و تعزیر و حدود مقرر شده                   

 .باشد تجاوزاتی می
اند که این وظیفه اوالً ناظر بـر ایمـان در             غالباً تصور کرده  . نکته قابل تذکر دوم، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر است            

 به لحاظ زشـت  احکام عبادی است، ثانیاً باید لزوماً با الزام و اجبار و خشونت باشد، در حالی که اوالً مربوط به رفتار افراد                   
ها یا انتقادهای مردم از مسـؤولین و مـأمورین            و زیباهای فطری نفسانی بوده و روابط اجتماعی و مخصوصاً تشویق و توبیخ            
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بخـش گشـته و    اند اگر دیدید امر بـه معـروف و نهـی از منکـر ضـد کرامـت انسـانی و زیـان               گیرد، که فرموده    را در بر می   
های عقالیی مؤثر داخل شوید، زیرا خداونـد          گذارد، باید از راه     أثیر منفی به جای می    انگیزد و ت    مقاومت و خصومت بر می    

 ]128.[گذارد روی آن می» تذکر«و »  موعظه«کند عنوان،  داری می هم آنجا که به ما امر به عدالت و امانت
 ـ نظم و نسق جامعه و مدیریت کارها  2

تی مسئول امور گوناگون آموزشـی، کشـاورزی، صـنعتی، ارتباطـات،            این همان وظیفه شهربانی و شهرداری و ادارات دول        
هـای    باشـد کـه قسـمت عمـده دسـتگاه           هـا مـی     اقتصادی، جنگ و دفاعیات، قضاء و تجاوزات، روابط خارجی و امثال آن           

 حـال  این نهادها در همه کشورهای متمدن وجـود داشـته و دائمـاً در          . شود  انتظامی و عمرانی و سیاسی و غیره را شامل می         
امور جامعه اسـت    » مباشرت«،  »تنبیه االمه و تنزیه الملۀ    «بنا به اصطالح مرحوم نایینی، نویسنده کتاب        . توسعه و تحول است   
شـود و مـزد     دار شوند، به عده معـدود متخصـص و مـوظفی واگـذار مـی                توانند مشترکاً و توأماً عهده      که چون همگی نمی   

 .ت که آمریت و مالکیت داشته باشدحکومت بر جامعه و سکنه آن نیس. دهند می
روی این مجموعه گـذارده و چگـونگی اجـراء یـا انجـامش را از            » امور«و  » امر«قرآن به طور خیلی ساده و خالصه عنوان         

 .طریق مشورت و شورای بین خود مردم دانسته است، ضمن آن که زیاد معطل ترتیب و تفصیل آن نشده است
یعنی با خـود مـردم در       » شَاوِرْهُمْ فِی األَمْرِ  «: فرماید  است که می  ) ص(یکی در سوره آل عمران، در خطاب به رسول اکرم           

وَ «: فرمایـد   اداره کارها مشورت کن و دیگر در سوره شوری است که در وصف یک امـت یـا جامعـه نمونـه ایمـانی مـی                         
شـود،   در هر دو مورد، آن چـه بـه وضـوح دیـده مـی          . ق مشورت فیمابین است   شان از طری    یعنی اداره » .امرُهُم شُوری بَینَهم  

قرآن اختیار و اداره امور جامعه را به خـود مـردم واگـذار کـرده و مباشـرت کارهـا و                      . روش دموکراتیک و مردمی است    
ه اسـت، و نبایـد   اگر تفصیل و تشریح بیش از این نداد. حکومت بر مردم را متعلق و مربوط به خود ملت اعالم کرده است        

نامه و مقررات حکومتی و ورود در جزئیات را داشته باشـیم، بـرای ایـن اسـت کـه مشـکل و سیسـتم                           ما توقع تدوین آیین   
. کند مدیریت و مشورت تابع شرایط زمان و مکان بوده بر حسب توسعه جوامع و رشد مردم، یا نیازها و نظریات، تغییر می                     

مورشان تصمیم بگیرند و خود انسان است که باید سیستم حکومت مناسب و مورد نیاز               خود مردمند که باید برای ترتیب ا      
وظیفه ادیان و پیغمبـران نبـوده و نیسـت کـه بـرای آدمیـان اساسـنامه و                   . را از روی تجربه و تحقیق و تفحص تدوین نماید         
اند  سازی نداده دوزی و خانه  لباسطور که برای ما تعلیم آشپزی و همان. مقررات حکومتی یا اقتصادی و آموزشی بنویسند    
 .اند و تدریس علوم ریاضی و فلسفه و فیزیک را نکرده
ماننـد حرمـت    (چه از دسـتورهای بهداشـتی         شود که آن    فعالً اشاره می  . این مطلب جای بحث جداگانه دینی و علمی دارد        

و غیـره در ادیـان   ) منع دزدی و زنـا (جتماعی  یا ا ) فروشی و امر به انفاق و زکوۀ        منع ربا و احتکار و کم     (، اقتصادی   )شراب
توحیدی آمده است، ضمن آن که فواید و آثار مهم بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی و حکومتی، به لحاظ فـرد و اجتمـاع،            

باشد، ولی صـرفاً بـه خـاطر و بـه      ها می بر آنها مترتب است، و از جهتی تضمین کننده سالمت، رفاه، ترقی و سعادت انسان     
 تعلیم یا تأمین بهداشت، اقتصاد و حکومت و غیره نیست، بلکه بیشتر برای تزکیه و تعلیم انسان در حرکت و تقرب                      منظور

 .به سوی خداوند و تدارک آخرت یا زندگی با سعادت جاودانی است
رسـیدن  بدیهی است که خداوند از طریق فرشته وحی، در آن جا که معرفت و عبادت خدا، یا احتراز از عذاب آخـرت و            

جـا    دهد، امـا آن     به ثواب مطرح است، جزء و کل قضایا را به او تلقین کرده، اجازه کمترین دخالت و تغییر و تصرف نمی                    
هـا نشسـت و برخاسـت     با خودشان مشـورت کـن و بـا آن   «: فرماید که اداره امور جامعه و روابط با مردم در کار است، می 

 ».داشته باش
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امعه، نه تنها از اصول اولیه اسالم، که اشراف و حاکمیت بر احکام دیـن و شـریعت داشـته          حکومت به معنای اداره امور ج     
ادعـاء بـر    . تبعیت نماید ) و نه از طبقه خاص مقام روحانیت      (باشد، نیست، بلکه حکومت و سیاست است که باید از دیانت            

 را بـه تشـخیص خـود تعطیـل سـازد،            توانـد احکـام دینـی       این که چون حکومت از اصول اولیه اسالم است، لذا حاکم می           
 .نادرست و خالف قرآن و سنت است

اند دیانت و سیاست، یا نبوت و حکومت، دو جریان توأم و ادغام شده و در هم بوده، پیغمبران همگـی                جا هم که گفته     آن
یانتی که عرضـه  رسالت انبیاء و دعوت و د. باشد شان حکومت بوده است، ادعای باطلی می اند و کار عمده     حکومت کرده 

در میان همه پیامبرانی که برای هـدایت بشـر بـه مقـام              . اند، پدیده و وظیفه کامالً جدای از حکومت و سیاست است            نموده
ای  اند، تعـداد انگشـت شمارشـان سـلطنت یـا حکومـت کـرده و بـه گونـه          اللهی از طرف خدا فرستاده یا مأمور شده       خلیفۀ
 .النبین پیغمبر خودمان، صلوات اهللا علیهم اجمعین مثل داود، سلیمان و حضرت خاتم: اند های خود شده دار امور امت عهده

حضرت موسی بنی اسرائیل را در نجات از اسارت مصر و رساندن بـه ارض موعـود سرپرسـتی و رهبـری کـرده اسـت، و                    
ه است، نه ابراهیم نـه  نه نوح حکومت کرد. دار خزائن دولتی یا وزارت دارایی بوده است حضرت یوسف چند سالی عهده 

لوط، نه یعقوب، نه یحیی، نه شعیب، نه اسماعیل، و نه عیسی علیهم السالم و نه سایر پیغمبران نام برده شده در قـرآن و در                          
 .تورات

قرآن، خدا نامه است یا شاهنامه؟ حضرت رسول اکرم در امر رسالت و نبوت یک روش و دسـتور داشـته اسـت و در امـر            
در حالی که در اولی از هیچ شخص و مقام و محلـی جـز وحـی خـدا     . و امامت روش و دستور دیگرمدیریت و حکومت  

گرفته است، در دومی دستور داشته است و سنت و عملش نیز چنین بوده است کـه بـا مـردم      کرده و تعلیم نمی     تبعیت نمی 
) ع(یـا امیرالمـؤمنین علـی    ) ص( رسول اکرم بسیار اتفاق افتاده است که . مشورت و از اطالعات و آراء آنها استفاده نماید        

 .اند بر خالف تشخیص و نظر خودشان تسلیم اکثریت مؤمنین یا سپاهیان شده
گوییم نظام و امنیت و عمران، یا حفاظت در برابر دشمنان الزم و واجب نیسـت و مسـئول و مـأمور و مـدیر الزم                            البته نمی 

 .باشد اما مشروط به خواست و قبول مردم می. بسیار هم ضرورت و منطقی و اسالمی است. ندارد
آری این سـخن حقـی اسـت        «: فرمود  می» ال حُکْم اِالّ ِهللا   «گفتند    طور که حضرت امیر در جواب ایراد خوارج که می           همان

هـا   داد که همین طور است، حکم از آن خداست ولی قصـد ایـن   ها قصدی باطل از آن دارند، و سپس توضیح می       ولی آن 
بَـرٍّ اَوْ فَـاجِرٍ     : در حالی که هر اجتماعی نـاگزیر از وجـود امیـر اسـت             . است) به معنای امیر داشتن و حکومت     (رت  نفس اما 

 .یعنی خواه درستکار و نیکو کردار، خواه قاصر و بدکار
طور که در مطلـع فرمـان مالـک اشـتر هـم آمـده اسـت، عمـل والـی و حـاکم یـا والیـت و                               از نظر موالی متقیان، و همان     

 :ومت، مباشرت امور مالی، امنیتی و عمرانی و اداری جامعه استحک
جَبِایَـۀَ خَرَاجِهـا وَ جِهـادَ    : هَذَا مَا اَمَرَ بِهِ عَبْدُاهللاِ عَلیٌ اَمیرُالمؤمنینَ، مالِکَ بْنَ اَلحْارِثِ االَشْتَر فی عَهْـدِهِ اِلَیْـهِ حِـیْنَ وَالّهُ مِصْـرَ                   

 .ا و عِمارَۀَ بِالدِهَاعَدُوهَا وَ اسْتِصْلَاحَ اَهْلِهَ
ترین سند تاریخی به لحاظ حکومت اسالمی است و با تفکیک و تفصیل، روابط و وظـایف   در سراسر این فرمان که جامع   

نمایـد، یـک کلمـه هـم اشـاره بـه اجبـار و                 والی را نسبت به طبقات مختلف جامعه و مشاغلی که به عهده دارد تشریح می              
 .فرماید احکام دینی، یا صدور اسالم به آن طرف مرزهای مصر نمیاجراء و حتی ابالغ ایمان و 

های فراوان به مالک اشتر وجود دارد که با اشغال مسند والیت و حکومت، خود را گم نکند، خـدا                      در متن فرمان، توصیه   
یـا مـردم و   (ه رعیـت  را در همه اعمال و احوال ناظر و حاضر ببیند، ارتباط و استغاثه به درگاه خدا را کـم نکنـد، نسـبت بـ      
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جانب احسان را بگیرد، به مسلمان و غیر مسلمان محبت و خدمت داشته باشد و نگـذارد تـوانگران و زورمنـدان بـر                        ) ملت
 .فرماید که باید مروج و مراقب نماز و روزه و حجاب زنان باشد ولی هیچ جا نمی.... زیردستان اجحاف نمایند

   طرفه قراردادها تشخیص مصالح و لغو یک
هـای اتخـاذی آن در قبـال مسـائل داخلـی و خـارجی                 در تشیخص مصالح، اگر منظور مصالح و نیازهای جامعه و سیاست          

البته نه حکومت فردی و استبدادی، بلکه حکومت در مفهوم          . دار آن باشند    ها عهده   باشد، بدیهی و به جاست که حکومت      
ضـمناً هـر    . شـود   های وابسـته، بـر طبـق قـوانین اساسـی مربـوط مـی              جامع آن که شامل قوه مجریه و مقننه و قضائیه با نهاد           

تشخیص مصلحت، چه در مورد جامعه و کشور، چه در مورد مؤسسات و واحدهای عمومی و خصوصی، و چه در مـورد             
. انـد   هر فرد و هر کار، قهرا بر مبنای معیارها و ضوابط و اصول و اهـدافی بایـد صـورت بگیـرد کـه بـرای خـود برگزیـده                             

مدت یا شخصـی و طبقـاتی    آنجایی که مصلحت و منافع کوتاه       . توان فدای مصلحت کرد     گاه اصول و اهداف را نمی       هیچ
بنـد و بـاری       برنامگی، و بی    الوقتی، خودخواهی، بی    ها شوند، یا حاکم بر اصول و اهداف باشند، ابن           تعیین کننده خط مشی   

غرضانه معلـوم شـود کـه     مگر آن که در تجزیه و تحلیل بی. حکم فرما شده سرنوشتشان هرج و مرج و هالک خواهد بود          
نظـر شـود و       ها تجدیـد    در اصول و اهداف انتخاب شده اشتباه و اشکالی وجود دارد، که در این صورت الزم است در آن                  

 .ها تشخیص دهند اصول و اهداف صحیح محکم و متبعی اتخاذ نموده مصلحت را بر مبنای آن
 مصالح، تشخیص مصالح اسالم باشد و حاکم یا حکومت، تعیـین کننـده و تصـمیم گیرنـده آن               اما اگر منظور از تشخیص    

 .باشند، چنین اسالمی، اسالم نیست، از خدا هم نیست
در فکر و زبان رهبـر انقـالب غالبـاً          . مگر آن که منظورشان از اسالم و مصلحت اسالم، مسلمانان و مصالح آنان بوده باشد              

غالبـاً مسـلمانان یـا جامعـه اسـالمی و جمهـوری اسـالمی و نهادهـای آن ـ حتـی           . آید  پیش میچنین اختالط و استخالف
در این صورت بحث بر میگردد به آن چه در صفحات قبل بیـان داشـتیم کـه نبایـد     . گیرند روحانیت ـ را مساوی اسالم می 

ان اشتباه و مخلوط کرد، مخصوصـاً بـا نظـام    اسالم را، که برای خود استقالل و اصالت و مفهوم معین دارد، با مسلمانان ایر   
باشـند، بلکـه      هـای جـدای از آیـین و شـریعت مـی             های آن که نه تنها پدیده       جمهوری اسالمی و با حکومت ایران و برنامه       

افکار و اعمالشان هم معلوم نیست تا چه حد با اسالم و قانون اساسی نظام و با خواستها و معتقـدات اکثریـت مـردم ایـران،         
اسالمی که اصول و فروع و احکام آن، بنا به فرض و بنا به اعتقـاد مـا، از جانـب خداونـد خـالق عزیـز                           . باق داشته باشد  انط

»  ی یُـوح  یما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی اِنْ هُـوَ اِالّ وَحْ «حکیم علیم نازل گشته است، و به زبان معصومی به ما ابالغ شده است، که             
قرآن هر جا الزم بوده است برای حاالت ضعف و اضطرار یـا    . قیامت حالل و حرام هستند    است، حالل و حرام آن تا روز        

حال اگر قرار باشد افرادی از بشر به فرض صالح و عـالم             . مصلحت، تخفیف و تعطیل و حالت موقت را تعیین کرده است          
 آیا این عمل و طرز تفکر، اصـالت         های خود در آن تغییراتی بدهند،       و با تقوا بودن، بیایند روی تشخیص و مصلح اندیشی         

آن هم خدایی کـه  ! کند؟ برد و انکار عقل و علم و دوراندیشی و انسان شناسی خدا را نمی         اسالم و قرآن را زیر سؤال نمی      
 !داد» اِنّی اَعْلَمُ مَاال تَعْلَمُونَ«به هنگام آفرینش انسان به اعتراض یا اعجاب و استفسار فرشتگان، جواب 

از آن جـا کـه عنـاوین اولیـه و احکـام اولیـه               «: ان حکومت، پس از پیروزی انقالب، نخست اعـالم نمودنـد          دست اندرکار 
هـا مجلـس و    و مـدت » زننـد  تواند پاسخگوی نیازهای جامعه انقالبی باشند، دست به دامن استفاده از عناوین ثانویه می  نمی

ها نیسـت و هیـأتی بـه نـام            وین ثانویه پاسخگوی نیازمندی   کنند که حتی عنا     اینک اظهار می  . مردم را با آن سرگرم نمودند     
شود این است که آیـا چنـین اظهـاراتی،            سؤالی که مطرح می   . مجمع تشخیص مصلحت باید در این مسائل تصمیم بگیرند        

رسید کـه  مندان به اسالم نخواهند پ برد؟ و آیا معاندین و حتی عالقه توانایی اسالم را برای حل مسائل جامعه زیر سؤال نمی  
 !باشد؟ پناه بر خدا اسالم فقاهتی چه مکتبی است که این گونه در حل مسائل دچار عجز و اعوجاج می
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و چه دستاویز خطرنـاکی اسـت کـه بـه دسـت منکـرین و                ! نمایند  این چه اهانتی است که به مبانی و به مقدسات اسالم می           
 !!دهند تردید کنندگان می

نیـز نشـان دادیـم کـه        ) ص(، دربـاره شـخص پیغمبـر        30/10/1366مـورخ   » لقه فقیـه  والیت مط «یی    در نشریه چهار صفحه   
 .حضرت ایشان هم مجاز به کمترین تغییر در احکام و آداب یا اضافه و نقصان نبوده است

و همچنین سـنت رسـول اکـرم    (ها، خوشبختانه در این زمینه قرآن کریم          راجع به لغو یک طرفه قراردادها یا عهود و پیمان         
های با خدا گرفته تا عقد و قراردادهای  از میثاق. صراحت و تأکیدهای روشن و محکم دارد      )  و پیشوایان بزرگوار ما    )ص(

های با مشرکین و دشمنان، بـرای هـر یـک آیـات و دسـتورهای شـداد و                     میان مؤمنین و مؤمنات، و باالخره عهود و پیمان        
 :از آن جمله است آیات ذیل. غالظ وارد شده است

 ]129[ذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِیینَ مِیثَاقَهُمْ وَمِنکَ وَمِن نُّوحٍ وَ إِبْرَاهِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم میثَاقًا غَلِیظًاوَإِ
 ]130)[پیمان شکنان بنی اسرائیل...... (لِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِیثاقَهُمً لَعَنَّاهْمْ وَ جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِیَۀً یُحَرِّفُونَ الْکَ

 ]131.....[یَا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ 
 ]132)[وران از ارث بهره.... (وَالَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمَانُکُمْ فĤَتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ .... 
 ]133)[هایی که خدا به پیغمبر وحی کرده است از حکمت(عَهْدَ کَانَ مَسْؤُوالً وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْ.... 
 ]134)[در وصف ابرار....(وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ .... 

 ]135)[در وصف مؤمنین(وَالَّذِینَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ 
 ]136)[مشرکین غیر مشمول براء(هْدَهُمْ إِلَى مُدتِهِمْ إِنَّ اللّهَ یُحِب الْمُتَّقِینَ فَأَتِمواْ إِلَیْهِمْ عَ..... 

کنـد طفـل را نصـیحت     آمده تقاضا مـی ) ص(اند که زنی با فرزند خردسالش خدمت رسول خدا   این داستان را همه شنیده    
گوینـد چـون خـودم     پرسد مـی   مادر علت را میوقتی. فرماید حضرت موکول به روز بعد می     . نماید که خرما کمتر بخورد    

رطـب خـورده منـع رطـب چـون      «: یا به قول شاعر  . تواند به جا و مؤثر باشد       آن روز خرما خورده بودم، دیدم نصیحتم نمی       
 ».کند

هـای    نماید، چگونه ممکن است دسـتگاه     ) ص(حال با توجه به آن که، به حکم قرآن، هر مسلمانی باید تأسی به رسول اهللا               
نمایـد، مـردم را وادار بـه انجـام            اری و مالی و قضائی یک دولت اسالمی که قول و قرارهای خود را یک طرفه لغو مـی                  اد

 ها بنماید؟ وظایف قانونی و ایفای تعهدات و پرداخت عوارض و مالیات
ل و خارج باقی    ای آیا سنگ روی سنگ بند خواهد شد؟ و برای چنین حکومتی آیا آبرو و اعتبار در داخ                   در چنین جامعه  

 توان از دنیا و دیگران داشت که برای تعهدات حکومت کنونی ایران اعتباری قایل شوند؟ خواهد ماند؟ چه توقعی می
هـای کتـاب و سـنت بیاورنـد، تـا روشـنی و                ای، برای ملت، از تأکید و تصریح        جا دارد رهبر انقالب، یا آیه و بینه و سابقه         

نگذارنـد در نظـام جمهـوری اسـالمی         . اند صریحاً پس بگیرند      فتوایی را که صادر کرده     آرامشی فراهم شود، و یا فرمان و      
) علیـه الرحمـه  (ایران بدعتها و عاداتی هزار بار فسادانگیزتر از آن چه در نظرشان بوده است رواج پیدا کند و شعر سـعدی     

 :مصداق یابد که گفته است
           بـرآورنـد غالمـان او درخت از بیـــخاگــر زبـاغ رعیـت ملـک خورد سیـبی             

 به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد                       زننــد لشگریانـش هـزار مرغ به سیخ
 از احکام اولیه بودن حکومت از دیدگاه علمای بزرگ تشیع  

تعطیل فروع و احکام فقهی، آن طور که        اولویت داشتن حکومت بر شریعت و قایل شدن حق مصلحت اندیشی و تغییر یا               
نظیر این حق یا ادعاء را خلفا و بعضی         . ای در تاریخ اسالم نیست       تازه   رهبر انقالب آمده است، مسأله     16/10/66در فتوای   
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اند، ولی از نظـر علمـای         کرده  های اسالمی قایل بوده، یا بر طبق آن عمل می           از علمای اهل تسنن برای خالفت و حکومت       
 .ع مردود بوده استتشی

» شـیعه در اسـالم  «، در کتـاب  )و محقق مورد تجلیل و تأیید رهبر انقالب    » المیزان«صاحب تفسیر   (مرحوم عالمه طباطبایی    
 :نویسد  جانشینی و مرجعیت علمی می و در زمینه مسأله» در ذیل عنوان کیفیت پیدایش و نشو و نمای شیعه

الفت کردند، در اداره امـور ایـن بـود کـه قـوانین اسـالمی بـر طبـق اجتهـاد و             سیاست سه خلیفه، که بیست و پنج سال خ        «
مصلحت وقت که مقام خالفت تشخیص دهد، در جامعه اجراء شود و در معارف اسالمی این بود که تنها قرآن، بـی ایـن                        

 »...که تفسیر شود یا مورد کنجکاوی قرار گیرد، خوانده شود
 :اند ظریه یا رویه فوق، از جمله چنین بیان داشتهعالمه طباطبایی در توضیح و در رد ن

شیعه طبق آن چه از مفاهیم اسالمی به دست آورده بود، معتقد بود که آن چه برای جامعه در درجـه اول اهمیـت اسـت،                          «
ت به عبار . باشد  روشن شدن تعالیم اسالم و فرهنگ دینی است، و در درجه تالی آن، جریان کامل آنها در میان جامعه می                   

بینی نگاه کرده وظایف انسانی خود را آن طوری کـه صـالح واقعـی     دیگر، اوالً افراد جامعه به جهان و انسان با چشم واقع 
است بدانند و به جا آورند، اگر چه مخالف دلخواهشان باشد، ثانیاً یک حکومت واقعی دینی نظـم واقعـی اسـالمی را در                        

 کسی را جز خدا نپرستند و از آزادی کامـل و عـدالت فـردی و اجتمـاعی                   جامعه حفظ و اجراء نماید، به طوری که مردم        
برخوردار شوند و این دو مقصود به دست کسی باید انجام یابد که عصمت و مصونیت خدایی داشته باشد وگرنـه ممکـن       

نباشـند و   است کسانی مصدر حکم یا مرجع علم قرار گیرند که در زمینه محوله، خود از انحـراف فکـر یـا خیانـت سـالم                          
بخش اسالمی به سلطنت استبدادی و ملک کسرایی و قیصری تبـدیل شـود، و معـارف پـاک      تدریجاً والیت عادله آزادی 

 ]137[».دینی، مانند معارف ادیان دیگر، دستخوش تحریف و تغییر دانشمندان بوالهوس و خودخواه گردد
 :اند ن نوشتهپس از آن راجع به معتبر ماندن شریعت اسالم تا روز قیامت چنی

شیعه معتقد بود که شریعت آسمانی اسالم که مواد آن در کتاب خدا و سنت پیغمبر اکرم روشن شده، تا روز قیامـت بـه                         «
. تواند از اجراء کامل آن سرپیچی نمایـد         اعتبار خود باقی و هرگز قابل تغییر نیست، و حکومت اسالمی با هیچ عذری نمی              

ولـی دو   . ت که با شوری، در شعاع شریعت، به سبب مصلحت وقت تصمیماتی بگیرد            تنها وظیفه حکومت اسالمی این اس     
کـه در آخـرین روزهـای    ] 138[»دوات و قرطـاس  «آمیز شیعه، و همچنین از جریان حـدیث           جریان، به علت بیعت سیاست    

دنـد کـه کتـاب خـدا،        اتفاق افتاد، پیدا بود که گردانندگان و طرفداران خالفـت انتخـابی، معتق            ) ص(بیماری پیغمبر اکرم    
داننـد، بلکـه    را در اعتبـار خـود ثابـت نمـی    ) ص(مانند یک قانون اساسی محفوظ بماند، ولی سنت و بیانات پیغمبـر اکـرم      

هـای    نظـر نمایـد، و ایـن نظـر بـا روایـت              تواند به اقتضای مصلحت، از اجرای آنها صرف         معتقدند که حکومت اسالمی می    
بینی خـود اگـر اصـابت کننـد مـأجور و       صحابه مجتهدند و در اجتهاد و مصلحت(شد بسیاری که بعداً در حق صحابه نقل      

تأیید گردید، و نمونه بارز آن وقتی اتفاق افتاد که خالـدبن ولیـد یکـی از سـرداران     ] 139)[باشند اگر خطا کنند معذور می   
و همان  ...  را غافلگیر نموده کشت      مهمان شده و مالک   ) مالک بن نویره  (خلیفه، شبانه در منزل یکی از معاریف مسلمانان         

آور، خلیفه، به عنوان این که حکومت وی به چنین سرداری    های شرم   شب با زن مالک همبستر شد، و به دنبال این جنایت          
و مقام خالفت برخـی از  ) ... تاریخ یعقوبی و تاریخ ابن الغداء    (نیازمند است، مقررات شریعت را در حق خالد اجراء نکرد           

المـال    بیـت ...... ریعت را مانند حج تمتع و نکاح متعه و گفتن حی علی خیر العمل در اذان نماز را ممنوع سـاخت                      موارد ش 
هـای   که بعداً در میان مسلمانان اختالف طبقاتی عجیـب و صـحنه       ) اُسد الغابۀ و االصابۀ   (در میان مردم با تفاوت تقسیم شد        
 ]140[»...خونین وحشتناکی به وجود آورد
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 ومبخش س
 

 بررسی حقوقی و قانونی از دید انقالب و نظام
 ها   ها و تناقض تعارض

داعیه قدرت مطلقه در امور حکومتی و اداره جمهوری اسالمی، از جهات سیاسی و حقوقی، با تعهدات قبلی رهبر انقالب          
ارض را در دو بند ذیـل ارائـه         هایی از این دو چهره متع       اینک نمونه . و با اختیارات ایشان در قانون اساسی در تعارض است         

 :دهیم می
 ـ تعارض با نظریات و تعهدات قبلی  1

اساس منطق معتقدین به والیت مطلقه فقیه این است که والیت مطلقه فقیه استمرار حرکت انبیاء است و چـون ولـی فقیـه                        
وم از دیدگاه قرآن و سـنت،       در بخش د  . باشد  جانشین رسول خداست، تمامی اختیارات ایشان و ائمه معصومین را دارا می           

اما حال که چنین ادعـایی از طـرف معتقـدین بـه             . نشان داده شد چنین ادعایی مبنایی در قرآن و در سنت معصومین ندارد            
) ص(االصـول ولـی فقیـه بایـد در چهـارچوب اوامـر الهـی و سـنت رسـول خـدا              والیت مطلقه مطرح گردیده است، علی     

در دوران مکه ـ یعنی دوران قبل از پیروزی انقـالب و   ) ص(باید پرسید آیا پیامبر خدا بر این اساس . حرکت نماید والغیر
هـا را انکـار و یـا     هایی به مردم می داد که در مدینـه، بعـد از تثبیـت قـدرت، آن     النبی ـ و یا بعد از آن، وعده  تشکیل مدینۀ

ی میــان گفتارهــا و کردارهــای محمــد گونــه تعارضــ هــا رفتــار نمایــد؟ یــا بــر عکــس هــیچ عــدول نمایــد و بــر خــالف آن
رسول اکرم مشاهده نشده است و پیامبر در انجام آن چه از طریق وحی و یـا شخصـاً بـه مـردم گفتـه اسـت                           ) ص(مصطفی

 .اولی و انسب بوده است
فرمایشها و اقدامات اخیر رهبر انقالب در مورد قدرت مطلقه ولی فقیه، نفی مطلق حاکمیت مردم بـر سرنوشـت خودشـان         

های سیاسی قبل از انقالب و بعد از آن در نجف و پاریس و تهـران و قـم اظهـار     ها، مصاحبه باشد که با آن چه در بیانیه  یم
 .اند در تعارض است داشته

 ]141.[نماییم ها و تعهدات را به طور اجمال نقل می ذیالً برخی از آن وعده
 :المللی  با نماینده عفو بین57 آبان 19در مصاحبه مورخ 

 ها آزادی عقیده و آزادی بیان عقیده دارند؟ آیا در حکومت اسالمی مارکسیست: س«
 ».ای هستند ولیکن آزادی خرابکاری را ندارند ـ در حکومت اسالمی همه افراد دارای آزادی در هر گونه عقیده ج

 :با چندین خبرنگار خارجی: 57 آبان 18
های مذهبی آزادی به طور کامـل هسـت           ی است و برای همه اقلیت     دولت اسالمی یک دولت دموکراتیک به معنای واقع       «

ها  تواند اظهار عقیده خودش را بکند و اسالم جواب همه عقاید را به عهده دارد و دولت اسالمی تمام منطق                و هر کس می   
 .»را با منطق جواب خواهد داد

 :»اشپیگل«، با 57 آبان 16
 ».گذاریم  و ما طرح جمهوری اسالمی را به آراء عمومی میتعیین نظام سیاسی با آراء مردم خواهد بود«
 ».چنین استثمار از میان خواهد رفت جامعه آینده ما جامعه آزادی خواهد بود و همه نهادهای فشار و اختناق و هم«

 :»لوموند«، با 57 آبان 22
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 یک قانون اساسـی متکـی اسـت         لکن این جمهوری بر   .... اما جمهوری به همان معنایی است که همه جا جمهوری است            «
 اسـت کـه همـه جـا      باشد ـ لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهـوری اسـالمی هـم همـان جمهـوری       که قانون اسالم می

 ».هست
در جمهوری اسالمی هر فردی از حق آزادی عقیده و بیان برخوردار خواهد بود و لکن هیچ فـردی یـا گـروه وابسـته بـه                 «

 ».دهیم خیانت نمی خارجی را اجازه  های قدرت
 :، با تلویزیون سوئیس57 آبان 25

در ایران ثبـات برقـرار خواهـد    ... اگر شاه برود و حکومت اسالمی که حکومت دموکراسی واقعی است به جای آن بیاید     «
هـا بـه ایـران       گـردد و سـرمایه      رژیم ایران به یک نظام دموکراسی تبـدیل خواهـد شـد کـه موجـب ثبـات منطقـه مـی                     . شد

 ».شود ند و به نفع مردم از آن استفاده میبرمیگرد
 :، سخنرانی در پاریس57 مهر19

این ملت یعنی هر ملتی حق دارد خود سرنوشـت خـود را تعیـین کنـد، از حقـوق      . ملت حق تعیین سرنوشت خود را دارد «
االن همـه   ملـت هـم،     . در اعالمیه حقوق بشر هر کسی هر ملتی خودش باید سرنوشـت خـودش را تعیـین کنـد                  . بشر است 
 ».خواهند سرنوشت خودشان را تعیین کنند اند ولی می ایستاده

 :، سخنرانی در پاریس57 مهر19
خواهم   خواهم آزاد باشم، من می      حقوق اولیه بشر است که من می      . کنند  این مردم حقوق اولیه بشریت را دارند مطالبه می        «

 ». خودم باشم، حرف ما این استخواهم خواهم مستقل باشم، من می در حرفم آزاد باشم، من می
 : مهر ماه ـ سخنرانی پاریس20

 ».دانیم شما بروید بیرون، ما خودمان می. خواهیم شما ما را به دروازه تمدن بزرگ برسانید گوییم که نمی ما می«
 :57 آذر 28ـ » االقتصاد العربی«
 ».کنیم ما هر حکومتی را که از طرف خود مردم نباشد به شدت طرد می«
 :2359ـ10977یهان ک
ای که هر فرد ایرانی احساس کنـد بـا    حکومت اسالمی، حکومتی است که صد در صد متکی به آراء ملت باشد، به شیوه       «

 ».سازد رأی خود سرنوشت خود و کشور خود را می
 :57 آذر 7فرانسه ـ » لوژورنال«روزنامه 

 ».ا انتخاب کنند و مسئولیت امور را به دست آنان بسپارنداین مردم هستند که باید افراد کاردان و قابل اعتماد خود ر«
 :57 آبان ماه 16پیام 

 »به پا داشتن حکومت جمهوری اسالمی مبتنی بر ضوابط اسالم، متکی به آراء ملت«
 :»فرانس پرس« آبان با 3
جمهـوری هسـتند، در   های جمهوری هم که استبدادی هسـتند، در اسـم        آن رژیم . شود  رژیم اسالمی با استبداد جمع نمی     «

 ».محتوا سلطنتی هستند
 :»المستقبل« با 57 آبان 15

الهـام خواهـد گرفـت و متکـی بـه آراء            ) ع(و امام علی  ) ص(حکومت جمهوری اسالمی مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم         «
 ».باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آراء ملت تعیین خواهد گردید ملت می

 :»نگاردی« با 57 آبان 10
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شکل نهـایی حکومـت، بـا       . ما خواهان استقرار یک جمهوری اسالمی هستیم و آن حکومتی است متکی به آراء عمومی              «
 ».توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما، توسط خود مردم تعیین خواهد شد

 ».نند آزاد خواهند بودحکومت اسالمی، متکی به آراء عمومی خواهد بود و همه احزابی که برای مصالح ملت ما کار ک«
 :هلندی» دی ولت کرانت« با 57 آبان 16

آنـان نیـز بایـد از حقـوق طبیعـی           . هـای مـذهبی آزادی داده اسـت         اسالم بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیـت            «
 .کنیم ی میما به بهترین وجه از آنان نگهدار. مند شوند ها قرار داده است بهره خودشان که خداوند برای همه انسان

 ».ها نیز در بیان عقاید خود آزادند در جمهوری اسالمی کمونیست
 :»فاینانشیال تایمز« با 57 آبان 16

 ».از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد«
 :»گاردین« با 57 آبان 10

اما مردم را برای انتخاب حکومت هدایت خواهم کرد و شـرایط آن را    . گیرمخواهم حکومت را در دست ب       من خود نمی  «
 ».کنیم به مردم اعالم می

 : با تلویزیون اتریش57 آبان 10
در این جمهوری یـک     . شود  با قیام انقالبی ملت، شاه خواهد رفت و حکومت دموکراسی و جمهوری اسالمی برقرار می              «

هـای   حقـوق مـردم ـ خصوصـاً اقلیـت     . م امور حکومـت را اداره خواهنـد کـرد   مجلسی ملی مرکب از منتخبین واقعی مرد
 .مذهبی ـ محترم بوده و رعایت خواهد شد

 .با استقرار جمهوری اسالمی ساختمان واقعی و حقیقی کشور مشروع خواهد بود
د کـرده اسـت   خدای تبارک و تعالی تأیید کرده است این ملت را که سرنوشت خودش را به دست خودش بگیـرد ـ تأییـ   

 .این ملت را که جمهوری اسالمی را به جای آن رژیم فاسد شاهنشاهی بنشاند
 : در بهشت زهرا57 بهمن 12

 ».دهم من به واسطه این که این ملت مرا قبول دارد دولت تشکیل می. کنم من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می«
 که اکثریت ملت ایران از رهبری انقالب در مبـارزه علیـه اسـتبداد و                بر اساس این نظریات و مواضع ابراز و اعالم شده بود          

هایی کـه   دریغ نمود، نه بر اساس اندیشه های اساسی اولیه خود، و طرد استیالی خارجی حمایت بی کسب حقوق و آزادی   
از .  نفهمیده بودنـد شود و علیرغم طرح قبلی آن، حتی خواص نزدیکان روحانی نیز، آن را             در والیت فقیه به آن استناد می      

اند که آقای رئیس جمهور       اند و فرموده    ای صریحاً به این مطلب توجه داده        جمله رهبر انقالب در پاسخ به نامه آقای خامنه        
 .اند حدود اختیارات ولی فقیه را در امر حکومت درک نکرده

فـظ مصـالح جامعـه، قـوانین را زیـر پـا             ادعای قدرت مطلقه ولی فقیه که بتواند بر طبق تشخیص خود، و حتی با انگیـزه ح                
 :آن جا که آمده است. بگذارد، حتی با مطالب ابراز شده قبلی در کتاب والیت فقیه در تعارض است

قانون اسالم با فرمان خدا و بر همه افراد و بر   . حکومت اسالمی استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خود رأی باشد           «
همه افراد از رسول اکرم گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد، تـا ابـد تـابع قـانون                     . دولت اسالمی حکومت تامه دارد    

 »).54والیت فقیه ص . (هستند
برخی از معتقدین به والیت فقیه، در توجیه و دفاع از نظریات خود به درسهای رهبر انقالب در حوزه علمیه نجف، تحت                      

اند که ملت ایران برای       انقالب مطرح شده است، استناد نموده و مدعی شده        ها قبل از پیروزی       که سال » والیت فقیه «عنوان  
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یـک از مواضـع گذشـته رهبـر انقـالب و یـا خـود                  این ادعا انطباق با هـیچ     !! استقرار حکومت ولی فقیه انقالب کرده است      
 .مدعیان ندارد

آوری و     کتـابی بـه همـین عنـوان جمـع          کـه در  (اند،    بیان نموده » والیت فقیه «های    به موجب آن چه رهبر انقالب در درس       
 :، فرض بر این بوده است که)منتشر شده است

 .همه فقهای عادل از جانب خداوند منصوبند و بر مردم والیت دارند، نه یک فرد به خصوص
ت والیت فقیه با عقد قرارداد بر مردم و بیعت بین مردم و رهبر منعقد نشده است، بلکه نصب فقهـاء بـه والیـت، بـه صـور                           

و چون چنین است، فقیـه در  . یک ایقاع یک طرفه است و رضا و قبول مردم شرط نیست   . شود  یک طرفه، از باال انجام می     
توانند او را هـم عـزل    کند، و لذا مردم نمی  برابر مردم تعهدی ندارد، وکیل مردم نیست و از طرف مردم اعمال والیت نمی             

تواننـد حـق حاکمیـت        ای مردم صغیر و مهجورند و نمی        و اصوالً در چنین اندیشه    اند    زیرا والیت را مردم به او نداده      . کنند
 ».توانند فقیه متخلف را از والیت عزل کنند نه حق انتخاب والی را دارند و نه می. سیاسی داشته باشند

 .تنها پشتوانه والیت فقیه تعبد است، تعبد شرعی بدون حق سؤال و چون چرا
رهبـر  . هـای سیاسـی رهبـر انقـالب آمـده اسـت       ها و اظهـارات و مصـاحبه      ست با آن چه در بیانیه     این تصورات کالً مغایر ا    

های والیـت فقیـه عـدول     انقالب با اتخاذ مواضع سیاسی یاد شده در باال، در جریان انقالب، از مواضع ابراز شده در درس               
نیست، بلکه بالغ و رشید و قادر به تشخیص مصالح          اند که ملت ایران نه تنها صغیر و مهجور            نموده و پذیرفته و اعالم کرده     

دریغ مردم هم از رهبری به دلیل تنفر و انزجار  باشد و حق دارد خود سرنوشت خویش را تعیین کند و حمایت بی        خود می 
 .مردم از استبداد سلطنتی بوده است

امات سیاسی ـ اجتماعی خود، در مراحـل مختلـف    ها، بلکه در اقد ها و سخنرانی رهبر انقالب این مفاهیم را نه تنها در بیانیه
 .اند پیروزی انقالب و بعد از آن به کرات عمل نموده

بر حسب حق شرعی و حـق قـانونی ناشـی از آراء             «: در حکم نخست وزیری آقای مهندس بازرگان به درستی آمده است          
ع و متعـدد در سراسـر ایـران نسـبت بـه      اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظـاهرات وسـی        

 ».....رهبری جنبش ابراز شده است
 ـ تعارض با قانون اساسی  2

دادنـد، تـدوین و       قانون اساسی جمهوری اسالمی توسط مجلس خبرگان که اکثریت آن را فقهاء و روحانیون تشکیل مـی                
 .پرسی از مردم به تصویب نهایی رسیده است تصویب گردید و سپس با همه

ن قانون اساسی به دستور ولی فقیه تصویب نشده است، بلکه مشـروعیت خـود را از طریـق مجلـس نماینـدگان منتخـب                         ای
 .مردم در مجلس خبرگان و سپس آراء عمومی کسب کرده است

رهبر انقالب بارها به این امر استناد نموده و اطاعت و عمل به قـانون اساسـی و اجـرای تمـام و کمـال اصـول آن را تأییـد                               
باید به همان صورتی که قانون اساسی مقرر کرده است و ملت به آن رأی داده است، باید به همان طـور عمـل                        « :اند  نموده

ای برای خودشان یک حکومتی داشـته باشـند و یـک کارهـایی بـرخالف مقـررات         بشود و اسباب این نشود که هر طایفه       
هـا را    جا ملت است که حکومت را در دست دارد و این ارگـان     این. کند  آراء ملت حکومت می   ) ایران(در این جا    . بکنند

 ».یک از ما جایز نیست ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت برای هیچ
ادعای قدرت مطلقه ولی فقیه و نفی حاکمیت ملت با اصول مصرح در قانون اساسی حتی با خود اصل پنجم ـ که ناظر بـر   

 .قض داردوالیت امر و امامت امت است ـ تنا
 :دارد که حتی چنین فقیهی را باید اصل پنجم بعد از ذکر شرایط الزم برای رهبر با صراحت اظهار می
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در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، رهبـر یـا             . اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند         ...«
 ».گردد دار آن می  عهده108 اصل شورای رهبری مرکب از فقهاء واجد شرایط باال طبق

توانـد    والیت امر و امامت امت از باال منصوب شده و چـه مـردم بخواهنـد و چـه نخواهنـد، مـی                      «: بنابراین چنین نیست که   
 ».اعمال والیت بنماید

معه به  ها به خاطر بروز استبدادی جدید در جا          که با طرح این اصل در مجلس خبرگان موجی از نگرانی           58از اواسط سال    
 .وجود آمد، برای رفع آن مطالب مختلفی ابراز گردید

 :ها اظهار داشتند رهبر انقالب در نفی ماهیت استبدادی والیت فقیه و به منظور رفع شبهه و پاسخ به نگرانی
 »افتد پیش اسالم اگر یک فقیهی در یک مورد دیکتاتوری بکند از والیت می«

 :دندو معیار آن را هم با صراحت تعیین کر
ها دیکتاتورانی هسـتند کـه بـه صـورت      خواهند قانون را بشکنند، این اگر قانون در یک کشور عمل نشود، کسانی که می       «

 ».ها اند، یا به صورت آزادی و امثال این حرف اسالمی پیش آمده
 ». استبعد از آن که قانون وظیفه را معین کرد و هر کس بخواهد که برخالف آن عمل بکند این دیکتاتوری«

 :ای اظهار داشتند که و بعدها مجدداً برای رفع هرگونه شبهه
نبایـد از   . قانون تو را قبول ندارد    . کنی قانون را قبول نداری      غلط می . شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم           نمی«

هـا، مـردم بـه     دم رأی دادنـد بـه ایـن   تواند قبول نداشته باشد ـ مـر   نمی. کسی پذیرفت که ما شورای نگهبان را قبول نداریم
 ». میلیون تقریباً یا یک قدری بیشتر رأی دادند به قانون اساسی16قانون اساسی 

محـور ایـن واکـنش    . هایی در مجلس خبرگان نیـز شـد   های ابراز شده در سطح جامعه سبب واکنش        عالوه بر این، نگرانی   
تر بهشتی در همان زمان در مجلس خبرگان در تأیید واکنش اصل          دک. تأیید حاکمیت ملت و نفی استبداد والیت فقیه بود        

 :گفت» که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند«پنجم، با تکیه بر عبارت 
. تواند تحت عنوان فقیه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر خودش را بر مردم تحمیل کنـد                      یعنی کسی نمی  «

 ». هستند که باید او را با این صفات به رهبری شناخته باشند و پذیرفته باشنداین مردم
 :اصل ششم قانون اساسی صراحت دارد که

در جمهوری اسالمی، کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، با انتخاب رئیس جمهور، نماینـدگان                    «
پرسـی در مـواردی کـه اصـول دیگـر ایـن قـانون معـین                   یا از راه همـه    . ها  نمجلس شورای ملی، اعضای شوراها و نظایر ای       

 ».کند می
اصول هفتم و هشتم و نهم، به ترتیب ضرورت شوراها و مشورت، دعوت به خیر ـ امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان  

 نسـبت بـه دولـت، و عـدم          یک وظیفه همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسـبت بـه مـردم و مـردم                    
فصـل پـنجم قـانون اساسـی کـالً دربـاره حـق              . ها را برشمرده است     تفکیک امر آزادی و استقالل و نفی ابد تعطیل آزادی         

 : در این فصل صراحت دارد که56اصل . باشد حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن می
کـس    هـیچ . جتماعی خویش حـاکم سـاخته اسـت       حاکمیت مطلق و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت ا              «

تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حـق خـداداد                            نمی
 ».کند آید اعمال می را از طرقی که در اصول بعدی می

 زمـین هسـتند و خـود حـاکم بـر سرنوشـت              به موجب این اصل، مردم نه صغار و نه مهجورین هستند، بلکه خلیفه خدا در              
 .خویشند
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 آمده است که قـوای مملکـت زیـر نظـر            57اگر چه در اصل     . اعمال قدرت مطلقه فقیه، سلب این حق الهی از انسان است          
بـر طبـق اصـول    «: ای در این اصل، مصرح است که این قوا والیت امر و امامت است، اما بالفاصله برای رفع هر گونه شبهه   

والیت «و در اصول دیگر همه جا قوای مملکت را ناشی از آراء ملت دانسته است نه از                  » گردند  ین قانون اعمال می   آینده ا 
 .»امر و امامت امت

از آن جا که قانون اساسی تحقق والیت امر و امامت امت را مشروط به شناسایی و پذیرش ملت دانسـته اسـت و نـه یـک                            
 نمایندگان منتخب مـردم، و نـه دسـت چـین شـدگان ولـی فقیـه،                  107ه موجب اصل    مقام انتصابی از جانب خداوند، لذا ب      

کننـد و رهبـر یـا شـورای        هستند که درباره همه کسانی که صالحیت مرجعیت و رهبـری دارنـد، بررسـی و مشـورت مـی                   
 ملـت  ، مجلـس خبرگـان منتخـب   111نمایند و مهمتر از این، بـه موجـب اصـل        رهبری واجد شرایط را به مردم معرفی می       

تواند شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری را از حیث صالحیت علمی ـ تقوایی الزم برای افتاء و مرجعیت،   می
بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری بررسـی نمـوده و اگـر، رهبـر یـا هـر یـک از                             

روح و محتـوای ایـن   . ز دست بدهد او را از کار بر کنار نمایداعضای شورای رهبری، هر یک از این شرایط و صفات را ا  
 بـا  112اصـل  . کنـد  اصول با صراحت ادعای قدرت مطلقه ولی فقیه و فوق قانون اساسی بودن او را به کلی نفـی و رد مـی     

 :این بیان که
 »رهبر و اعضاء شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند«

 .برد ای را از بین می ک و شبهههر گونه ش
  اعمال والیت در قانون اساسی

ها و حدود اختیـارات و   گیری آن بر طبق قانون اساسی، قوای حاکم بر مملکت به سه قوه تفکیک و وظایف و نحوه شکل     
 .وظایف رهبری و نحوه مناسبات هر یک از سه قوه با یکدیگر و با رهبر کامالً روشن شده است

انتخاب نمایندگان مجلس، انتخاب رئیس جمهور، انتخاب رهبـر،         : نماید  یت خود را از سه مجرا اعمال می       ملت حق حاکم  
 .به طور مستقیم، یا غیر مستقیم توسط خبرگان منتخب خود

قوای مجریه و قضائیه بر طبق      . ها دخالت در امور سایر قوا را ندارند         یک از آن    گانه مستقل بوده و هیچ      هر یک از قوای سه    
هیچ یک از این دو     . نمایند  رسد، انجام وظیفه می     قوانینی که به تصویب مجلس نمایندگان ملت و تأیید شورای نگهبان می           

قوه حق ندارند از جانب خود قانون وضع نموده و آن را به اجرا درآورند، و یا بر طبق نظر مقامی خارج از ضـوابط معـین                           
قوه مقننه نیز در چهارچوب ضوابط خاصی حـق وضـع قـانون را دارد    . گذارندشده در قانون، دستوری بگیرند و به اجراء ب 

انتخـاب نیمـی از اعضـای شـورای         : قانون اساسی چگونگی اعمال نظرات رهبری را محدود و معـین کـرده اسـت              . والغیر
ی مستقیماً توسط شوند، در قلمرو قوه قضائیه و انتصاب دو نفر از مقامات کلید نگهبان که بخشی از قوه مقننه محسوب می   

گیرد، رهبر به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح، رئیس ستاد مشترک و فرمانـده کـل سـپاه پاسـداران را                رهبر صورت می  
وظـایف و  . بینـی شـده اسـت    عالوه بر این، در شورای عـالی دفـاع دو مشـاور بـرای رهبـر پـیش            . نماید  نصب و یا عزل می    

 .رای رهبر معین گردیده است ب110اختیارات دیگری نیز به شرح اصل 
بینی شده است که رهبر بتواند بـدون آن کـه از چهـارچوب قـانون اساسـی                    ها برای این در قانون اساسی پیش        تمام این راه  

وقتـی  . خارج شود، و نظم نظام جمهوری اسالمی را بر هم بزند، و قانون را زیر پا بگذارد، به اعمال نظرات خـود بپـردازد                        
هـای جدیـد، کـه     های روشن و آشکاری را برای اعمال والیت رهبری باز کرده است، نیازی به افتتـاح راه              قانون چنین راه  

توانـد کسـانی را      واضح است کـه رهبـری در انتصـاب فقهـای شـورای نگهبـان مـی                . باشد  خالف قانون اساسی است، نمی    
تصادی رهبری باشند و اگر ضرورت پیدا های فقهی، سیاسی، حقوقی و اق منصوب نماید که معرف و اعمال کننده دیدگاه
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کرد، با برگزاری جلسات گفت و شنود علمی با فقهای منصوب خود، آنان را از نظریات خود مطلـع سـازد و آنـان را در                          
تواند از باالی سـر فقهـای منصـوب         اما رهبر نمی  . مورد نظرات خود متقاعد سازد و یا با استماع نظریات آنان متقاعد بشود            

 .گردد اعتبار می خورد و شورای نگهبان بی نماید در این صورت نظم نظام بر هم میخود عمل 
تخلف از قانون اساسی، توسط رهبری یا هر مقام دیگری، حتی با نیت خیر و مصلحت جامعه، آغـاز حرکتـی در راسـتای             

ننده و تصویب کننـده،     روحانیتی که خود تدوین ک    . نابودی تدریجی جمهوری اسالمی است و در تاریخ ثبت خواهد شد          
باشـند کـه آن را زیـر پـا گذاشـته راه را                و نیز رهبر انقالب که امضاء کنندگان این قانون اساسی هستند، اولین کسانی مـی              

 .اند برای از بین رفتنش هموار ساخته
 های به جا   نگرانی

ح اصل پنجم در مجلـس خبرگـان در         ، هم زمان با طر    58هایی که در سال       دهد که در واقع نگرانی      حرکات اخیر نشان می   
اگـر چـه قـانون اساسـی حاکمیـت ملـت را مبنـا و اسـاس قـرار داده و                 . اسـاس نبـوده اسـت       سطح جامعه ابزار گردید، بـی     

مشروعیت و قانونی بودن والیت امر و امامت را از جانب مردم دانسته است و مدافعین اصل پـنجم، تعـارض والیـت فقیـه          
رسد که آن بیانات و مواضـع در شـرایطی بـوده اسـت کـه                  اند، اما ظاهراً چنین به نظر می        کرده با حاکمیت ملت را نفی می     

اما اکنون که قدرت را یکپارچه در دست دارند و هر گونه صـدای مخـالفی را در                  . قدرت مطلقه را به دست نگرفته بودند      
انـد کـه در    اند و روشـن سـاخته       ر را گفته  رسد، سخن آخ    کنندگان هم به جایی نمی      اند، و اعتراض اعتراض     گلو خفه کرده  

: اند کـه    دانند و لذا با صراحت مدعی شده        می» صغیر و مهجور  «الواقع    و مردم را فی   » مردم جایی ندارند  «تفکر سیاسی آنان    
و » مایریـد «و بـه ایـن ترتیـب حاکمیـت      » حدود اختیارات ولی فقیه همان حدود اختیارات خداوند تبارک و تعالی اسـت            «
 .را دارد» عما یفعل«و عدم مسؤولیت » ت مایشاءفاعلی«

 مرز میان والیت مطلقه و استبداد مطلقه  
هایی که در سطح جامعه نسبت به طرح اصل پنجم در مجلس خبرگان               ، در پاسخ به نگرانی    58رهبر انقالب در همان سال      

اگر یک فقیهی یـک مـورد   «: ری فرمودندمطرح شده بود ضمن رد هرگونه ارتباطی میان والیت فقیه و استبداد و دیکتاتو  
 .»افتد پیش اسالم دیکتاتوری بکند از والیت می

مردم باید بدانند   . اما این بیان کافی نیست    . ها شد   البته این مطلبی است اساسی و در همان موقع نیز سبب رفع نگرانی برخی             
کنـد، بایـد معیـار     ک فقیـه دیکتـاتوری مـی   شـود کـه یـ      برای دیکتاتوری فقیه چه معیاری وجود دارد و چگونه معلوم مـی           

ای که همه فهم باشد وجود داشته باشد تا مردم بتوانند بر این اساس وقتی دیدنـد یـک فقیـه یـک دیکتـاتوری کـرد                             ساده
 !!ها هم او را از والیت بیاندازند حکم کنند که او از والیت پیش اسالم افتاده و آن

طبـایع  «مرحـوم کـواکبی در      . اسی و علـوم سیاسـی سـخن بسـیار رفتـه اسـت             در این که دیکتاتوری چیست، در جامعه شن       
نایینی حقیقت استبداد یا دیکتـاتوری را سـلطنت         . اند  ها گفته   سخن»  تنبیه االمۀ و تنزیه الملۀ    «و مرحوم نایینی در     » االستبداد

را مالـک ملـت و مملکـت، اعـم از     تملکیه از آن جهت که حـاکم خـود        . داند  تملکیه، استبدادیه، استعبادیه و اعتسافیه می     
استبدادیه از آن جهت که قوای حکومت که باید تقسیم شود و هر قوه وظایف خود را                 . داند  امکانات مادی یا معنوی، می    

دهـد و بـه       استعبادیه از آن جهت که بندگان خدا را به بندگی خود سـوق مـی              . گردد  انجام بدهد، در یک فرد متمرکز می      
اش بـا قهـر و خشـونت و     اعتسافیه، از آن جهت که حفظ و اداره سلطه. سازد ت کورکورانه ـ وادار می تعبد از خود ـ اطاع 

 .زور ممکن و میسر است
» مایریـد «و حاکمیـت    ) انجام و عمل هر کاری که بخواهد      (در چنین استبدادی برای حاکم مالکیت مطلق، فاعلیت مایشاء          

 ]142.[وجود دارد) کندصدور فرامین و دستورات به هر نوع که اراده (
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بیند که مستبد و اعوان و انصارش از احساسات مـذهبی مـردم    های حکومت استبدادی را در این می        نایینی یکی از ویژگی   
نمایند، بـا زور هـر        نمایند، و خود و حکومتش را با القاب و عناوین پاک ویژه خداوند تقدیس و تبلیغ می                  سوء استفاده می  

دهد و کلیه امکانات کشور را ابزاری برای احراز سلطه خود دانسته و بـر ایـن اسـاس مـورد           جام می کاری را که بخواهد ان    
 :به زبان خود نایینی. دهند کسی حق سؤال از اعمال آنان را ندارد و آنان همه را مورد سؤال قرار می. دهد استفاده قرار می

س نماید و اعوانش مساعدتش کنند و تمام قوای مملکـت را            با قدسیت و نحوها از صفات احدیت عزَّ اسْمُه خود را تقدی           «
 ؟!!ال یُسْئَلُ عَما یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ. قوای قهر و استیالء و شهوت و غضبش دانند و بر طبق آن برانگیزانند

یـک نـوع،   . دانـد  میهای دیگر را دو نوع  ها به دست انسان مرحوم نایینی عبودیت خدا یا بردگی و بندگی و اسارت انسان 
بـا گـردن نهـادن بـه ارادات         (هـای جـور در مسـائل مملکتـی            اطاعت و گردن نهادن به تصمیمات دل بخواهانـه حکومـت          

است، و دیگری بندگی و بردگـی و گـردن نهـادن بـه تحکمـات و نظریـات                   ) خواهانه سالطین جور در سیاست ملکیه       دل
خوانـد امـا      مـی » عبودیـت «وی هر دو را     . دهند  م دین به مردم ارائه می     فتاوی خودسرانه روسای مذهب که به عنوان و به نا         

وی نوع اول را سـلطه  . دهد تفاوت در شیوه احراز عبودیت بندگان یا استعباد هر یک از این دو نوع را تذکر و توضیح می              
گذاشـتن بـر فسـاد و    دانـد، و نـوع دوم را محصـول نیرنـگ و تزویـر و سـرپوش                  با قهر و استفاده از امکانات حکومتی می       

و دومـی را ربوبیـت   ] 143)[وَ اتَّخَـذَهُمُ الفَراعِنَـۀُ عَبیـداً   (نایینی با استناد به آیات قـرآن کـریم، اولـی را عبودیـت         . انحراف
 تحمیل بر مردم ) فراعنه(اولی را صاحبان قدرت     . داند  می] 144)[اتَّخَذُوا اَحْبارَهُم وَ رُهبانَهُم اَرباباً    (روحانیون و علمای دین     

کنند، و از آن بـه   خبری خود اتخاذ می کنند و دومی را مردم، تحت تأثیر ریا و تزویر و نیرنگ علماء دین و جهل و بی                می
هـا بـه      ربوبیت علماء دین تعبیر کرده است، که با سوء استفاده از احساسات دینی مردم و نفوذ در قلوب و عواطـف انسـان                      

 .آید وجود می
 :به زبان خود نایینی

 ».باشد استعباد قسم اول به قهر تغلب مستند است و در ثانی به خدعه و تدلیس مبتنی می«
 ]145[»الحقیقه منشأ استعباد قسم اول تملک ابدان، و منشأ قسم دوم تملک قلوب است فی«

تأییـد قـرار    هـا را مـورد        با چنین نگرشی، نایینی تقسیم استبداد بـه سیاسـی و دینـی و ارتبـاط و همـاهنگی و همکـاری آن                      
 :دهد می

از این جا ظاهر شد صورت استنباط و صحت مقاله بعض از علماء فن که استبداد را به سیاسی و دینی منقسم و هـر دو را                           «
 ]146[»اند مرتبط به هم و حافظ یکدیگر و با هم توأم دانسته

و در » رقّیـت خبیثـه خسیسـه   «را در جـایی   ) با ربوبیت علمـاء دیـن     (و استبداد دینی    » شجره خبیثه «نایینی استبداد سیاسی را     
 :داند تر می خواند و نجات از دومی را به مراتب از اولی سخت می» رقّیت منحوسه ملعونه«جای دیگر 

که وسیله آن فقط به التفات و تنبیـه ملـت منحصـر             ) خسیسه یا خبیثه  (قلع این شجره خبیثه و تخلص از این رقیت خسیسه           «
 ]147[».در قسم دوم در غایت صعوبت و بالتبع موجب صعوبت عالج قسم اول هم خواهد بوداست، در قسم اول اسهل و 

 :نایینی وضعیت چنین ملتی را و سیر عبودیت و ربوبیت آنان را چنین ترسیم کرده است
هـم بـه   . گوینـد ) بردگـان (و اَرِقّـاء    ) بیچارگـان (ملتی را که گرفتار چنین اسارت و مقهور به این ذلت باشد اُسراء و اَذِالّء                «

کـه  (لهـذا مستصـغرین     . خود) غصب شده (های مغصوبه     خبر از دارایی    لحاظ آن که حالشان حال ایتام و صغاری است بی         
 .هم خوانند) به معنای صغار و ایتام شمرده شدگان است

حرایی شـناخته شـده     های صـ    که به معنای گیاه   (این چنین ملتی مظلومه، جاهله به حقوق و ظالمه به نفس خود را مستنبتین               
 ]148[»هم خوانند) است
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عامـل اول سـاختار     . دانـد   ها را متأثر از دو عامل اصلی می         نایینی شدت و ضعف رفتارهای استبدادی و استعبادی حکومت        
و مالکیت رقاب است،    » عمایفعل«و عدم مسؤولیت    » حاکمیت مایرید «و  » فاعلیت مایشاء «نفسانی مستبد و اعوان او، میزان       

ها را که از اسماء و صفات ویژه الهی و ذات اقدس احدیت است، با شدت و ضـعف، متجلـی در حکومـت                   ظاهر این و به   
 .بیند می

خبری مردم از حقوق خودشان، و قـدرت و اختیـارات حکـام            عامل مؤثر دوم را نایینی میزان علم یا جهل، آگاهی و یا بی            
 :استها را چنین وصف کرده  کند، که خود وی آن معرفی می

بـه اعتبـار اخـتالف ملکـات نفسـانیه و عقـول و              ...) حکومت استبدادیه و اسـتعبادیه و     (درجات تحکُّمیه این قسم سلطنت      «
ادراکات سلطانین و اختالف ادراکات و علم و جهل اهل مملکت به وظایف سلطنت و حقوق خود، و درجات موحـد یـا      

 عدم مسئولیت عمایفعل و مالکیت رقاب الی غیر ذلک از اسماء            در فاعلیت مایشاء و حاکمیت مایرید و      (مشرک بودنشان   
 ]149[».و صفات خاصه الهیه، بلکه ذات احدیت، تعالی شأنه، مختلف است

رود، مگـر بـا       نایینی معتقد است که عطش قدرت چنین استبدادی سیراب شدنی نیست و تا هر کجا کـه بتوانـد پـیش مـی                      
ایسـتد و متوقـف       مقاومـت و اسـتنکاف مـردم روبـرو بشـود، در همـان جـا مـی                  مقاومت مردم روبرو شود و هر کجا که با        

و چنین فرآیندی اسـتبدادی،    . رسد  در غیر این صورت به آخرین درجه آن که ادعای الوهیت و خدایی است می              . شود  می
بـه تعبیـر    . گـردد  گیرد و محور مناسبات مردم با یکدیگر نیـز مـی            به صورت یک پدیده اجتماعی، تمام جامعه را در بر می          

 :خود نایینی
ادعای الوهیت است و تا هر چه که قوه علمیه اهل مملکت از تمکین آن استنکاف                ) استبداد استعبادیه (آخرین درجه آن    «

و بـه   . منتهی خواهـد بـود    ) چنان چه از فراعنه سابقین به ظهور پیوست       (کند، به همان حد واقف و اال به آخرین درجه هم            
معامله نوع اهل ملکت با زیر دستان خود بطبقاتهم همان معامله اعتصافیه سلطان اسـت               » عَلی دیِنِ مُلوکِهِم  النّاسُ  «مقتضای  
 ]150[»با همه

 :داند نایینی بیچارگی ملت ایران را تجسم این دو شاخه استبداد می
تبداد و استعباد را عیناً مشـهود       روزگار سیاه ما ایرانیان هم به هم آمیختگی و حافظ و مقوم همدیگر بودن این دو شعبه اس                 «

 ]151[».ساخت
هـا از ایـن       نایینی عبودیت در استبداد سیاسی و ربوبیت در استبداد دینی را شرک دانسته و رسالت انبیاء را خالصی انسـان                   

 :کند ها ذکر می عبودیت و ربوبیت
به نفس و محروم داشتن خـود اسـت از     بالجمله تمکین از تحکمات خودسرانه طواغیت امت و راهزنان ملت، نه تنها ظلم              «

) صلوات اهللا علیهم  (و فرمایشات مقدسه معصومین     ) تعالی شأنه (اعظم مواهب الهیه عزاسمه، بلکه به نص کالم مجید الهی           
عبودیت آنان از مراتب شرک به ذات احدیت، تقدست اسمائه است در مالکیت و حاکمیت مایریـد و فاعلیـت مایشـاء و                       

یفعل الی غیر ذلک از اسماء و صفات خاصه الهیه جل جالله، و غاصب این مقام، نه تنها ظالم به عبـاد                 عدم مسؤولیت عما    
و غاصب مقام والیت است از صاحبش، بلکه به موجب نصوص مقدسه مذکوره، غاصب رداء کبریایی و ظالم به سـاحت   

، عالوه بر آن که موجب خـروج از نباتیـت           و بالعکس آزادی از این رقیت خبیثه خسیسه       . احدیت کبریاییه هم خواهد بود    
 بهیمیت است به عالم شرف و مجد انسانیت، از مراتب و شـؤون توحیـد و از لـوازم ایمـان بـه وحـدانیت در مقـام                              و ورطه 

از این جهت است که استنقاذ حریت مغصوبه، و تخلیص رقابشـان از ایـن رقیـت                 . اسماء و صفات خاصه هم مندرج است      
 ]152[»فرمودنشان به آزادی خدادادی از اهم مقاصد انبیاء علیهم السالم بودهمنحوسه، و متمتع 
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بـه طـوری کـه بـرای        . اند  رهبر انقالب، برخالف نایینی، معیارهای بسیار صریح و روشن در باب دیکتاتوری به دست داده              
 این معیار بررسی کند کـه آیـا         تواند با   عموم مردم قابل فهم است و هیچ ابهامی هم در آن وجود ندارد، و لذا هر کس می                 

 یا خیر؟» یک فقیهی یک مورد دیکتاتوری کرده است که از والیت بیفتد«
 :اند رهبر انقالب در باب دیکتاتوری گفته

 )18/3/60سخنرانی (» .بعد از آن که قانون وظیفه را معین کرد هر کس که بر خالف آن عمل کند این دیکتاتوری است«
 :گویند گذارند و می رهبر انقالب حتی پا را فراتر می. شود تر در تعریف دیکتاتوری نمی بلیغتر و  سخن از این واضح

من هم ممکن است با بسیاری از چیزها، من که یک طلبه هستم، مخالف باشم، لکن وقتی قانون شد و چیـز شـد، مـا هـم        «
خواهـد مـردم را تحریـک بکنـد، مفسـد فـی       بعد از این که یک چیزی قانون شد، دیگر نق زدن در او ـ اگـر ب  . پذیریم می

 »االرض است
 :و در جای دیگر

 .قانون اساسی را باز کنید و هر کس حد و مرز خودش را معین کند«
برای رئیس جمهور این را ـ بـرای مجلـس ایـن ـ      . به ملت بگویید که قانون اساسی ما برای دولت این را وظیفه کرده است

 »گویید وظیفه ما را قانون اساسی ـ که شما رأی دادید برایش وظیفه ما این استبه مردم ب... برای ارتش و برای 
کنند ـ کسانی کـه بـا مصـوبات مجلـس، بعـد از ایـن کـه          ها با اسالم مخالفت می کنند این کسانی که با قانون مخالف می«

 ».کنند اسالم مخالفت میها دانسته یا ندانسته با  کنند، این شورای نگهبان نظر خودش را داد، باز مخالفت می
هایی که در کشور هستند، همه نهادهایی که در سرتاسر کشـور   ما اگر هم اشخاصی که در کشورمان هستند و همه گروه          «

 ».هستند اگر به قانون خاضع بشویم و اگر قانون را محترم بشماریم، هیچ اختالفی پیش نخواهد آمد
 »قانون برای همه است«
 )12/3/60سخنرانی ـ (» .ا باید خودتان را تطبیق بدهید با قانون ـ نه قانون خودش را تطبیق بدهدشماه. قانون خوب است«

 :به نظر رهبر انقالب مالک و معیار نهایی در لزوم اطاعت از قانون، رأی مردم است
نباید از . تو را قبول نداردکنی قانون را قبول نداری ـ قانون   غلط می. شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم نمی«

مردم به قانون . ها مردم رأی دادند به این. تواند قبول نداشته باشد کسی پذیرفت که ما شورای نگهبان را قبول نداریم ـ نمی 
 » ـ میلیون تقریباً یا یک قدری بیشتر رأی دادند به قانون اساسی16اساسی 

 :تکلیف معیار برای تشخیص دیکتاتوری به روشنی معین شده استبا این تأییدات از قانون اساسی و قوانین مصوب، 
ها دیکتاتورانی هستند که به صورت اسالمی    خواهند قانون را بشکنند، این      اگر قانون در کشور عمل نشود، کسانی که می        «

 ...ها اند، به صورت آزادی و امثال این حرف پیش آمده
رود ـ این همان دیکتاتوری است که به هیتلر، انسـان     قدم به قدم پیش میام که  است که مکرر گفته این همان دیکتاتوری

دیکتـاتوری  . این معنای دیکتاتوری اسـت    . کند  این همان دیکتاتوری است که به استالین انسان را مبدل می          . شود  مبدل می 
 »... به تأیید شورای نگهبانآورد و نه به قوای مجلس و نه به شورای نگهبان و نه همان است که نه به مجلس سر فرود می

 چگونگی بروز دیکتاتوری  
.  به پیروزی رسید، مبـارزه علیـه اسـتبداد و دیکتـاتوری بـوده اسـت           57 بهمن   22محور اصلی انقالب اسالمی ایران که در        

ت کـه   اند، و هم ضرورت داشته اس       بنابراین هم مردم کشور ما به حق نسبت به پیدایش استبداد جدید حساسیت نشان داده              
برای پیشگیری بروز استبداد جدید، معیار دیکتاتور شدن حکـام ارائـه داده شـود و هـم کیفیـت بـروز و ظهـور اسـتبداد و             
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اند، کیفیت ظهور و بروز اسـتبداد را نیـز بـه زبـان بسـیار                  رهبر انقالب عالوه بر این که معیارها را مطرح کرده         . دیکتاتوری
 :گردد  آن نقل میاند که فرازهایی از فصیحی بیان نموده

 .آید، شیطان باطنی انسان بسیار استاد است هیچ امر فاسدی یک دفعه به سراغ آدم نمی«
ها از روز اول به این درجه از فساد بودند، این بـه تـدریج واقـع                بینید فاسد شدند، این طور نبودند که این         ها که می    همه این 

 »...شده 
ها هم مثل سایر مـردم   ین طور نبوده است که از اول دیکتاتور زاییده شده باشند ـ آن ها ا هایی که دیکتاتور شدند، این این«

ـ بعد هم وقتی که به مقامی رسیدند این طور نبوده که از اول دیکتاتوری کرده باشند ـ لکن قـدم بـه قـدم، ذره ذره رو بـه      
 ».ر درآمدندآمدند ـ یک وقت استالین از کا یک وقت هیتلر از کار در. دیکتاتوری رفتند

دیکتاتوری هم از آن اموری است کـه بچـه   . کشد شیطانی که در باطن انسان است، با کمال استادی انسان را به تباهی می          «
های بزرگ را داشـته       کم، آن طور نیست که آن دیکتاتوری        شود کم   وقتی متولد شد دیکتاتور نیست، وقتی هم بزرگ می        

 .باشد
هـا    اندرکارهای مملکت، یا در سایر ممالک هستند این طور نیسـت کـه ابتـدا ایـن                  دستهایی هم که در قوای مسلح و          آن

کند کـه خـودش یـک آدمـی اسـت کـه بـا         کند در انسان ـ از اول خیال می  کم بروز می دیکتاتور بودند ـ دیکتاتوری کم 
کنـد تحمیـل کـردن رأی     افتد در آراء و در اقـوال شـروع مـی       ها که اتفاق می     دیکتاتوری مخالف است، لکن بعضی وقت     

خواهـد بکنـد بـر دیگـران ـ ایـن        تحمیـل مـی  . نه این که با برهان ثابت کند. خواهد تحمیل کند بر دیگری خودش را، می
 .جهت از او قبول بکنند دیکتاتوری است که انسان بخواهد آن چیزی را که خودش فکر کرده است دیگران بی

یـک  ) امـا .( با هم صحبت کنیم، حرف شما درست است یا حرف مـن            گوید بنشینیم   یک وقت آدمی منطقی است که می      
فهمد به    خواهد آن مطلبی را که می       وقت این طور است که در روحش یک دیکتاتوری هست و خودش آگاه نیست، می              

 .همه تحمیل کند و دیگران را وادار به اینکه قبول بکنند
گذارد نسبت به مثالً آن محیطی که  یک قدمی باالتر می... شدکم که قدرت برایش پیدا  بعد کم. شود از این جا شروع می   

 .کند دیکتاتوری کردن کم شروع می دارد، نسبت به آن مقدار از قدرتی که دارد کم
کند رویه، رویه انسـانی       داند که این رویه، رویه دیکتاتوری است، خیال می          آگاه است از مطلب، نمی      از اول هم خودش نا    

 .شود رود این خودش زیاد می رود، هر چه جلو می  جلو میلکن هی. اسالمی است
از مفاسـدی کـه دیکتـاتوری دارد و         . شما خیال نکنید که اول رضاخان یک دیکتاتور بـود یـا هیتلـر یـک دیکتـاتور بـود                   

ایـن  تواند، قدرت ندارد بر خودش، که  کند بعدش نمی دیکتاتور مبتال به او هست این است که یک مطلبی را که القاء می       
... مطلبی را که القاء کرده است، اگر خالف مصلحت است اگر خالف مصالح فرض کنیـد کشـور خـودش هـم هسـت،                        

هاست که انسـان بـه آن مبتلـی اسـت،             این بزرگترین دیکتاتوری   -گوید گفتم و باید بشود      می. تواند از قولش برگردد     نمی
ده بشود، انسان کامل آن است که اگر فهمید حرفش حق           چیزی که گفتم باید بشود ولو این که یک کشور به تباهی کشی            

برای این کـه    » الاکراه فی الدین  «این که در قرآن کریم داریم که        . است، با برهان اظهار کند و مطالبش را برهانی بفهماند         
ی کـه بـد   هـای  این باید با یک توطئه. طوری یک کسی تحمیل عقیده بکند شود کرد  امکان ندارد همین  تحمیل عقیده نمی  

 ».را به خورد دیگران به عنوان خوب جلوه بدهد
بر عهده صاحبان و بانیان اصلی      . بیانات رهبر انقالب در باب دیکتاتوری به قدری روشن است که نیاز به هیچ تفسیر ندارد               

ست داده شـده    انقالب و جمهوری اسالمی، یعنی ملت، است که در این بیانات به دقت غور نمایند و با معیارهایی که به د                    
 .است به داوری بنشینند
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 پیامدهای والیت مطلقه  
هـای هولنـاکی روبروسـت، جنـگ قـدرت،       بست نهضت آزادی ایران به این واقعیت توجه دارد که حاکمیت کنونی با بن  

ای   تداخل مکرر مسئوالن در وظایف یکدیگر، و تخطـی از حـدود اختیـارات قـانونی، بـه بحـران سیاسـی ابعـاد گسـترده                         
امـا بـا یـک تفرقـه و تنـازع درونـی       . حاکمیت کنـونی توانسـته اسـت قـدرت را یکپارچـه تصـاحب نمایـد           . شیده است بخ

 سال حکومت انحصـاری و قـدرت یکپارچـه نتوانسـته            9اسالم فقاهتی و روحانیت بعد از       . بیمارگونه العالجی روبروست  
المللی مملکت ارائه بدهد و       ماعی، فرهنگی و بین   های مناسبی برای مسائل و مشکالت اقتصادی، سیاسی، اجت          حل  است راه 

 .ترین سؤاالت بالجواب مانده است  سال از انقالب، هنوز اساسی9بعد از گذشت . بست روبرو شده است با بن
حاکمیت کنونی نتوانسته است بگوید نظام اقتصادی در جمهوری اسالمی چگونه باید باشد؟ بحـران اقتصـادی را چگونـه                  

مایـه و   ا حداقل مهار کند؟ قسط و عدالت اسالمی چیست و چگونه بایـد بـه آن رسـید؟ بـا شـعارهای بـی             خواهد حل ی    می
بست   بخشی از بحران کنونی از این بن      . توخالی و در ظاهر به نفع مستضعفین، تسمه از گرده مستضعفین کشیده شده است             

 . شاید هم سرپوش گذاشتن بر آنبست و نشأت گرفته است و حرکات اخیر کوششی است برای خروج از این بن
 .رسد ها باشد؟ به نظر چنین نمی بست تواند راهی به خروج از این بن ها می آیا این برنامه

اول آن کـه پایـه صـحیح ایـدئولوژیک بـر      . های کنونی باید حداقل دارای سه ویژگـی باشـد   حلی برای بحران    هرگونه راه 
دوم آن که در چارچوب ضوابط قبول شـده       . و ائمه داشته باشد   ) ص(ماساس ضوابط و معیارهای قرآن و سنت رسول اکر        

 .قانون اساسی باشد، و سوم آن که مورد قبول مردم از طریق تأیید آراء آزادانه ملت باشد
انـد کـه همـراه خـود       های کنونی نه تنها هیچ یک از این معیارها را ندارند، بلکـه آن قـدر شـتاب زده مطـرح شـده                        حل  راه

به طوری که مقامات مسئول، در توضـیح ایـن فـرامین و فتـاوی دچـار               . اند  ابهامات متعددی را به وجود آورده     سئواالت و   
گشا نیست، بلکه بر هرج و مرج و از هم گسیختگی اوضاع خواهد               این شیوه عمل، نه تنها راه     . اند  ضد و نقیض گویی شده    

 .افزود
چـون و چـرا از قـانون اساسـی بـه توافـق          با هم بر سر تبعیت بـی      های مختلف قدرت در حاکمیت کنونی نتوانند          اگر جناح 

برسند، هرگونه تالش برای سرپوش گذاشتن بر جنگ قدرت و یـا جمـع کـردن تصـنعی آنـان در نهادهـای خودسـاخته،                         
اثر است، یا یک اثر مسکن موقتی خواهد داشت و مطمئناً از هم گسیختگی و هـرج و مـرج در دوران بعـد از                           پایه و بی    بی

 .تر برای کشور خواهد بود تر و طبیعتاً خطرناک رهبری انقالب به مراتب وسیعتر و عمیق
 :تنها راه حل همان است که از طرف رهبر انقالب، در گذشته به آن توصیه شده است

یریـد قـانون   خواهید از صحنه بیرونتان نکنند، بپذیرید قانون را ـ نگویید قانون و خودتان خالف قانون بکنیـد ـ بپذ    اگر می«
 ».اگر همه روی مرز قانون عمل بکنند ـ اختالف دیگر پیش نخواهد آمد. را ـ همه روی مرز قانون عمل بکنید

های ساده و روشن خود عمل کند، آینده بدی در پیش خواهـد داشـت، چنـان                   و اگر حاکمیت حاضر نشود به این توصیه       
 :اند که رهبر انقالب خود فرموده

از آن روز بترسید کـه      . شود   که این مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل می              بترسید از آن روزی   «
 بهمـن   22ممکن است یکی از ایام اهللا، خدای نخواسته، باز پیدا بشود و آن روز دیگر قضیه ایـن نیسـت کـه برگـردیم بـه                           

 ».خوانند قضیه این است که فاتحه همه ما را می
 .اند به راه حق برگردید و از قانون اساسی تمکین کنید تان را نخوانده فاتحه همهپس تا دیر نشده است و 
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 بخش چهارم
 

 بندی نهایی های سیاسی، اجتماعی و جمع جنبه
 
  

هـایی کـه الزامـاً پـیش آمـده اسـت، اینـک بـه          ای تکرارها و از طول و تفصـیل     با عذرخواهی از خوانندگان محترم از پاره      
البته ضرورت داشـت  . پردازیم بندی نتایج سیاسی ـ اجتماعی والیت مطلقه فقیه می  ذشته و جمعگیری سه بخش گ خالصه

که بدعت بزرگ و خطرناک حاضر، با توجه به آثار زیانبار دینی و سیاسی آن از جهـات عدیـده مـورد بررسـی هـر چـه                            
 .کاملتر قرار گیرد

ادعای متولیان انقـالب و مقامـات بـاالی جمهـوری اسـالمی            مقدمتاً الزم است گفته شود والیت فقیهی که مورد اعتقاد و            
اگـر چـه والیـت فقیـه مـورد نظـر            . باشد  اصل پنجم قانون اساسی می    » والیت امر «شده و توسعه و تعمیم یافته است، دنباله         

رط قیـد و شـ      آقایان به طور صریح و قانونی و یکنواخت تعریف نشده است، ولی در عمل، به معنی و منظور حاکمیت بـی                    
باشد، و مردم     گانه جمهوری اسالمی می     تعبیر گردیده، ولی فقیه دارای اختیارات نامحدود مافوق قانون اساسی و قوای سه            

عالوه بر این، اولویت و اشراف بر تمـام احکـام و فـروع    . چون و چرا از آن بنمایند و دولت و نهادها باید اطاعت کامل بی      
 .دین یا بر شریعت دارد

فقیه که در این نشریه مورد نقد و بررسی قرار گرفته اسـت، چنـان والیـت و حاکمیـت بـا چنـین اشـراف و                           والیت مطلقه   
 .باشد اولویتی می

 های گذشته  گیری از بخش خالصه
 بخش اول  ) الف

ه  داده شـد   16/10/66های بعد از پیروزی انقالب تا صدور فتوائیـه یـا منشـور نامـه                  ای از جریان    در این بخش که تاریخچه    
 .است، به نکات ذیل برخوردیم

فقیه در عین آن که ریشه در معتقدات دینی و شخصی آقای خمینی دارد، اعالم آن به صورت مطلقـه،                    » مطلقه«ـ والیت   1
با حواشی و تبعات مربوطه، ناشی از یک اشکال و اختالف درونی هیأت حاکمه و متولیان خط امامی جمهـوری اسـالمی                      

 .اند های اجتماعی ـ اعتقادی موجود، متوسل به آن شده بست بوده، برای خروج از بن
ـ اشکال و اختالف مورد بحث، ضمن آن که بر سر تصویب قوانین به اصـطالح مترقـی و متعـارض بـه فقـه سـنتی بـوده                          2

تـر،   جنـاح اکثریـت و نیرومنـد      . است، رقابت دو جناح حاکمیت بر سر قدرت، نقـش اصـلی را در آن بـازی کـرده اسـت                    
 مجلس و دولت و بازاریان پشتیبان روحانیت انقالب بودند که قهراً از مالکیت و بخش خصوصـی و اقتصـاد آزاد                     معممین

هـای   توانستند تحمل اقلیت رادیکـال و انقالبـی        طرفداری کرده و در انطباق با قانون اساسی و نظارت شورای نگهبان، نمی            
 .گرا را بنمایند چپ

اند،  وند طبیعی و تاریخی با حوزه و بازار، همیشه مدافع فقه سنتی و روحانیون اکثریت بوده      ـ رهبر انقالب، که به اعتبار پی      3
بسـت در پـیش    بنا به خصلت و روحیه انقالبی انتقامی و مستضعف پرور، یک حرکت گام به گـام را بـرای خـروج از بـن                       

کـه در مـوارد ضـروری اسـتثنایی و          » ویـه عنـاوین ثان  «ابتدا سعی کردند با توسل به تـدابیر فقهـی و شـرعی، نظیـر                . گرفتند
نماید، راه برای آزاد شدن قوانین اقتصـادی          اضطراری، اعمالی همچون اکل میته، نماز شکسته و خوردن روزه را مجاز می            
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شدند، تشخیص ضـرورت      و اداری از احکام خشک فقهی باز نمایند، و پس از آن چون فقهای شورای نگهبان تسلیم نمی                 
 .ت دو سوم مجلس تفویض کردندرا به رأی اکثری

گرا، انحصار بـه شـورای نگهبـان نداشـت و چـون در         ـ مخالفت با دولت و با لوایح و اقدامات کم و بیش انقالبی و چپ              4
آمـد، رهبـر انقـالب بـه پشـتیبانی            ها و سؤاالتی از وزیران، از ناحیه بعضی از نمایندگان به عمل مـی               داخل مجلس، پرسش  

. از اشکال تراشی و انتقاد و سؤال خـودداری شـود          » به خاطر مصلحت اسالم   «آمده الزم دیدند که       وزیر بر   دولت و نخست  
تواند   فروشی و علیرغم اصل تفکیک قوا، فتوای شرعی دادند که دولت می             گام از این حد فراتر نهاده برای مبارزه با گران         

و امور اجتماعی، از باال سر شورای نگهبان و مجلس، از           در یک استفتا وزیر کار      . نماید» تعزیر حکومتی «رأساً مبادرت به    
مرجعیت دینی و ولی فقیه بودن استفاده کرده، اجازه قـانونی دادنـد کـه دولـت حـق دارد بـه اعتبـار ایـن کـه خـدمات و                               

وصی نماید، شرایط الزامی و قراردادهایی به سود کارگران برای واحدهای بخش خص   دهد، یا تأمین می     امکاناتی انجام می  
نخست وزیر نیز بالفاصله حق چنین الزامات و اختیارات برای دولت را به کلیه امـور و روابـط                   . و کارخانجات وضع نماید   
 .دولت با ملت تعمیم داد

های قـاطع هسـتند و خـود را چنـدان مقیـد بـه مصـوبات و تعهـدات و             ـ رهبر انقالب که طرفدار کوبیدن موانع و تصمیم        5
 دی مـاه، و بـا گفـتن         16نند، علیرغم گذشته خود، عمالً فقه سنتی را کنار زده با صدور منشورنامه              دا  های مقرر نمی    حقوق

ای از والیت مطلقه الهی است و مقـدم بـر تمـام احکـام فرعیـه، حتـی نمـاز و روزه و حـج بـوده و                               این که حکومت شعبه   
کتب جدید و فقه پویـایی شـدند کـه دسـت            ها را موقتاً تعطیل نماید، راهگشای یک م         تواند، در صورت مصلحت، آن      می

 .گذارد دولت و حکومت را در آن چه ضروری تشخیص دهد باز می
ـ فقهاء شورای نگهبان و جناح راست روحانیون مجلس و جامعه طبعاً تمایل چندان برای تسلیم به چنین تأویل و تحولی                     6

یاسی خـاص مـابین ارکـان حاکمیـت و متولیـان بـاال       هایی ظاهر گردید و جدال فقهی ـ س  العمل عکس. دادند را نشان نمی
. ولی سرانجام در برابر قاطعیت و حاکمیت رهبر انقالب، سر فـرود آورده متوسـل بـه توجیهـات جدیـدی شـدند                      . گرفت

رهبـر انقـالب نیـز بـرای ارضـاء خـاطر فقهـای              . گفتند منظور از حاکمیت و دولت در فتوای امام، همان والیت فقیه است            
گیری و حل اختالفات مابین دولت و مجلس، یا تشخیص             در شورای نگهبان و طرفداران فقه سنتی، تصمیم        برگزیده خود 

مصلحت را بنا به درخواست یک گروه پنج نفری، به یک شـورای ابتکـاری مـاورای قـانون اساسـی واگـذار کردنـد کـه              
 . و نمایندگان دفتر و بیت ایشان بودترکیب و تلفیق ناقصی از شورای نگهبان و رؤسای سه قوه و بعضی از متخصصین

 بخش دوم  ) ب
باشد، مسأله والیت مطلقه فقیه از دیدگاههای مختلف قرآن، روایات و فقه مـورد    در بخش دوم که بخش اصلی رساله می       

 .بحث تفصیلی قرار گرفته است
 ـ برنامه انقالبی رهبر انقالب  1

، برنامه انقالبـی اعتقـادی ـ سیاسـی خـود را ضـمن پـنج درس بـرای         1348رهبر انقالب در دوران تبعید به نجف، در سال 
ایشان به اعتبار این که حکومت و پیروی از یک حاکم برای هر جامعه یـا                . طالب حوزه و روحانیون جوان تشریح کردند      

نهـا  باشـند، ت  هـای اسـتبدادی، مشـروطه و جمهـوری مـردود مـی       امت، یک ضرورت عقلی و نقلی مسلم است و کلیه نظام 
حکومت اسالمی حکومت قانون است و باید به دست قانوندانان، یعنی فقهای عادل اجراء گردد، خصوصاً کـه در دروس               

شود، فقهـاء بـه       ای طلبگی، کلیه مباحث مربوط به حکومت و اقتصاد و مسائل قضائی و اداری و سیاسی تدریس می                   حوزه
 دارای وظیفه و حق والیت بر امت هستند، و عالوه بر آن، توانایی و               حکم روایات، جانشینان پیغمبر و پیشوایان تشیع بوده       

 .وظیفه دارند که برای در دست گرفتن حکومت قیام نمایند
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 .  ـ والیت فقیه یا مجتهد، یک مسأله فقهی مستحدث در میان فقهاء است و مشمولیت عام ندارد2
مطرح گردیـده دالیلـی بـرای آن        » مالاحمد نراقی « مرحوم   در یک قرن و نیم پیش برای اولین بار، از طرف          » والیت فقیه «

بـه  (اهللا بروجـردی      از جملـه مرحـوم آیـت      . آورده است که فقط مورد قبول تعداد اندکی از فقهای معاصر واقع شده است             
انـد موضـوع والیـت فقیـه از امـور             آقای خمینی در دروس نجف صریحاً گفته      . اهللا خمینی   و آیت ) طور محدود و مشروط   

 فوق، غالب علماء و مخصوصاً       در برابر اندک عده   . تباری عقالیی است و واقعیتی جز جعل ندارد، مانند قیم برای صغار           اع
بزرگان فقهاء که از بنیانگزاران و اساتید موجه حوزه و صاحب رساله عملیه و مقام مرجعیت شیعه هسـتند، نظریـه والیـت                       

مرحـوم آخوندخراسـانی، اسـتاد مراجـع و         :از جملـه اسـت    . انـد   ساسی آن داده  ا  فقیه را شدیداً رد کرده رأی به بطالن و بی         
 .های دینی است که یکی دیگر از کتب درسی طالب حوزه» کفایۀ االصول«فقهای بعد از مشروطیت، صاحب کتاب 

نبیه ت«و کتاب فقهی سیاسی معروف » منیۀ الطالب«مرحوم محمدحسین نایینی، استاد و مرجع بزرگ شیعی، صاحب کتاب 
 .که در اثبات آزادی و حاکمیت ملی، یا حکومت مشروطه، در انطباق با شرع انور نوشته است» االمۀ و تنزیه الملۀ

الذکر را که بر رد فرضـیه         با تفصیل و توضیح الزم، عین نظریات و دالیل فقهی و روایی علمای فوق              2در صفحات بخش    
آن طور که در مقدمه دروس یا کتاب والیـت          ( تنها بدیهی نبودن والیت فقیه       نه. ایم  اند، آورده   یا نظریه والیت فقیه نوشته    

 .اند پایه بودن آن را نشان داده اند، بلکه بی را اثبات کرده) فقیه اظهار شده است
 .  اساس و در حکم شرک است ـ والیت مطلقه فقیه از دید قرآن بی3

گونـه اسـتناد بـه قـرآن بـرای اثبـات               چه خود آقای خمینی، هـیچ      »مالاحمد نراقی «واضعین و معتقدین به والیت فقیه، چه        
ولی از آن جا که در جریان بعد از پیروزی انقالب، بعضـی از متولیـان   . اند ای در تأیید آن نیاورده      والیت فقیه نکرده و آیه    

اند، مراجعه به قـرآن الزم   و مدافعین، و در تبلیغات انحصاری، آیاتی از قرآن را به عنوان شاهد بر اصل والیت فقیه آورده                 
 .شده است

ها، اعـم از      قرآن نه تنها در هیچ یک از آیات اشاره و اجازه برای اطاعت و اعتقاد به والیت فقیه و سرپرست گرفتن انسان                     
 پادشاهان، حکام، والیان، فقهاء و بزرگان دین و عرفان یا روحانیون را ندارد، بلکه هر گونه شریک گرفتن به جای خدا یا                     

 ]153.[نماید برای خدا به لحاظ پادشاهی، حکومت یا مالکیت و آمریت یا والیت را شرک اعالم داشته صریحاً منع می
در بحث تفصیلی، کلیه آیاتی که مورد استناد و استفاده آقایان قرار گرفته، مطرح و نشان داده شده اسـت کـه هـیچ یـک                          

 .شود، ندارد ی که ادعاء و تبلیغ میارتباط و داللت بر حاکمیت یا والیت فقیه، آن طور
ولـی  . االمر را به مؤمنین فرمـان داده اسـت          نمایند که اطاعت از خدا و رسول و از اولی            سوره نساء می   56مثالً استناد به آیه     

بـه  و  ) محکمات قرآن (اگر اختالف و نزاع پیش آمد مراجعه به خدا          «: شوند که فرموده است     اوالً دنباله آیه را متذکر نمی     
بود، اصالً امکـان      چون و چرا از ولی امر یا ولی فقیه می           در حالی که اگر قرار بر اطاعت مطلقه و بی         » نمایید) سنت(رسول  

گویـد   االمر مـی  در صورت تنازع و اختالف، بر طبق آن چه اولی: فرمود گردید، یا صریحاً می     اختالف و تنازع مطرح نمی    
االمر در ایـن آیـه را         های قبل از انقالب، منظور از اولی        تی خود آقای خمینی در نوشته     ثانیاً مفسرین شیعه و ح    . عمل نمایید 

 .اند دانسته امامان معصوم می
را کـه در سـوره احـزاب      ) پیغمبر نسبت به مؤمنین حق تقـدم و اولویـت دارد          (» النَّبی اَولی بِالمُؤمنین  «بعضی از آقایان، آیه     
االطـالق   ه اولویت داشتن و مقدم بودن، غیر از والیت و آمریت و حاکمیـت علـی       در حالی ک  . کشند  آمده است، پیش می   

موضع این آیـه در مجموعـه منسـجم         ). ص(است، آن هم نه تنها بر نفوس، بلکه بر اموال و حقوق و برای افراد غیر رسول                
 دارد نه مسـائل حکـومتی و   آیات قبل و بعد، با سیاق عبارات و سال نزول آن، داللت روشن بر مسائل و روابط خانوادگی    

در دوران ) ع(و امیرالمـؤمنین ) ص(دهـد کـه رسـول اکـرم     مضافاً به ایـن کـه تـاریخ سـنت و سـیره نشـان نمـی       . اداره امت 
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ای نموده و از کسی سلب مالکیت و آزادی و اختیـار کـرده، یـا                  حکومت خالفت خود از چنین اولویت و والیت استفاده        
وجه به این نکته جالب است کـه آخـرین آیـه نـازل شـده دربـاره والیـت انحصـاری خـدا،                        ت.اعتناء به بیعت شده باشند      بی
هـا از     الکرسی در سوره بقره است کـه در آن جـا خـدا را ولـی مـؤمنین دانسـته اثـر والیـت خـدا را بیـرون آوردن آن                                آیۀ

ولـی کسـانی کـه خـدا را     «: کند دارد و اضافه می به روشنایی اعالم می) جهل و سرگردانی و خطا و عدم بینش     (ها    تاریکی
دانش و دین و خرد یا تشخیص راه        (است، و طاغوت آنان را از روشنایی        » طاغوت«کنار بگذارند یا انکار فراموش نمایند       

طاغوت نیز اصطالح عام قرآنی برای غرور و سرکشی از مشیت و اوامر خـدا و                » .کشاند  ها می   به تاریکی ) و هدف صحیح  
 .باشد  میاز مقررات و حقوق حقه

پیمانی و اتحاد نظامی ـ سیاسی نیـز در قـرآن آمـده و      به معنای دوست داشتن، حامی و حمایت، هم» والیت«و » ولی«البته 
اجازه داده و توصیه شده است که به جای اعتماد و اتکاء به مشرکین و دشـمنان، خـدا و رسـول و مـؤمنین یکتاپرسـت را                            

 .وستی و حمایت ببندیمولی خود بگیریم و با خودمان پیمان د
حضـرت  . های اسالمی به معنای حاکم یا استاندار آمـده اسـت   در صدر اسالم و در دولت] 154[عالوه بر این، ولی و والی 

شناسیم؛ فرمانداران و استاندارانی را که خود مستقیماً به عنوان والیت برای حفاظت ایاالت                را که امیرالمؤمنین می   ) ع(امیر
بـدون آن کـه مأموریـت و منظـور از حکومـت             . انـد   گفته  ها را والی می     فرستاد، آن    منصوب کرده و می    و کشورهای تابعه  

ها ـ به طوری که در فرمان مالک اشتر، والی اعزامی به مصر، آمده است ـ سرپرستی مطلق و مالکیت بر اموال و انفـس     آن
قـرآن افـرادی را     .ق و قوانین و اصول را داشته باشـند        افراد باشد، و حق خودکامگی و فعال مایشائی، یا ادعای مافوق حقو           

گیرنـد، ولـی در بـاطن،         نماید که زبان چـرب و نـرم و گیـرا داشـته خـدا را شـاهد صـداقت گفتارشـان مـی                         نیز معرفی می  
رسـند، کوشـش در فسـاد انگیـزی و در نـابودی دسـتاوردها و نـژاد بشـر                مـی » والیت«ترین دشمن بوده چون به        سرسخت

 .نمایند می) حرث و نسل(
 .  ـ والیت فقیه از دیدگاه فقهی و روایات نقل شده مردود است4

اساس استدالل معتقدین به والیت فقیه و مبلغین، استفاده و استنباطی است که از چند روایت یا حدیث نقل شده از پیغمبر                      
 .نمایند یا امامان شیعه می

 :و بررسی قرار گرفته عبارت است از مورد بحث 2مهمترین این روایات که مشروحاً در بخش 
 )ع(توقیع حضرت ولی عصر)      1
 )ص(از رسول اکرم) ع(روایت مرسله فقیه از حضرت امیر)      2
 )ع(خدیجه به نقل از حضرت صادق روایت ابن)      3
 »منزلۀ الفقیه«روایت فقه رضوی )      4
 روایت عمر بن حنظله)      5
 )ص(و رسول اکرم) ع(رت صادقصحیحه قداح از حض)      6

هـای طلبگـی      ، مستدالً و با منطق متداول حـوزه       2کلیه این روایات، به فرض صحیح و معتبر بودن، به طوری که در بخش               
کند اعطای حاکمیت، مدیریت یا والیت بر شیعیان و امت، بـه فقهـاء از طـرف     نقادی شده است، به چیزی که داللت نمی     

ای که بعـد از پیـروزی انقـالب توجیـه و تعریـف شـده                  باشد، به گونه    و پیشوایان بزرگوارمان می   خداوند سبحان یا پیغمبر     
 .است
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طور که اساتید فقه  همان. نمایند هایی که واضعین و معتقدین و مبلغین والیت فقیه به روایات نامبرده می          استدالل و استنباط  
رسـاند کـه      متن و سیاق روایـات بـه روشـنی مـی          . باشد  س می اسا  اند، سست و بی     و مراجع بزرگ معاصر شیعه متذکر شده      

مانند قضاء و حکمیت در دعاوی و اختالفات، تعلیم و          . های دیگری از فقهاء و علماء بوده است         منظور معصومین، استفاده  
 .ابالغ نظریات ائمه یا جانشینی انبیاء گذشته، به لحاظ تبلیغ دین خدا و تعلیم و تربیت مردم

 .  ی بشری انتساب و انشعاب از والیت مطلقه خدا نداردها ـ حکومت5
باشـد، اخـتالف     آمده و به شرح زیـر مـی        66 دی ماه    16 رهبر انقالب در حوزه نجف، با آن چه در فتوای            48دروس سال   

کام است، یکی از احکام اولیه اسالم است و مقدم بر تمام اح           ) ص(ای از والیت مطلقه رسول اهللا       حکومت که شعبه  «: دارد
واگذاری اختیار بندگان به جاری کننـده احکـام از طـرف    «در آنجا تنها صحبت از     ».فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است       

اند که اسالم بـرای امـور اجتمـاعی و اقتصـادی و حقـوق و                  به عمل آمده وظیفه حاکم را اجرای احکامی دانسته        » خداوند
 .سیاست تعیین کرده و در کتب فقهی آمده است

ثابت و قاطع بـودن احکـام و قـوانین خـدا را             . اند  ر تأکید روی حاکمیت مطلق خدایی و ولی مطلق نبودن فقهاء کرده           مکر
ها باید بدون دخالت دیگران، حتی خود پیغمبر باشد، و اگر روی قانون دانـی و عـدالت    اند که این تذکر داده اضافه نموده  

 ».باید عین احکام شرع را اجراء نماید«تکیه شده برای این بوده است که » رئیس اسالم«
ها به کار  در قرآن، در آیاتی که ذکر حکومت به میان آمده، و کلماتی از قبیل حکم، حکام، حکمت، احکام، و مانند آن               

ها قضـاء و   منظور از آن. رفته است، به معنی و مفهوم امروزی حکومت و حاکمیت متداول در میان ما فارسی زبانان نیست           
ها به ایمان و عبادت خدا  اما آمریت بر مردم برای واداشتن آن     . های اخالقی و دینی است      العمل  ها و دستور     یا شیوه  داوری،

حتی پیغمبران به نص آیات فراوانی از قرآن، اجازه تفتیش عقاید و مراقبـت            . نماید  و اجرای اجباری دین را شدیداً منع می       
اصـل  . ان ابالغ و انذار، یا ارشـاد و دعـوت بـه سـوی خداونـد یکتـا بـوده اسـت        ش و مسؤولیت مردم را نداشته یگانه وظیفه 

باشد که جلوی هر گونه اکراه و الزام و اجبار یا تکلیف و تحمیل را، چه در اعتقـاد و                      شعار جامعی می  » الاکراه فی الدین  «
سـفارش و تأکیـد و منـع از دخالـت و      در این زمینه،    . گیرد  چه در احکام دین، در رابطه مابین افراد با خدای خودشان، می           

 .مسؤولیت و حتی غصه خوردن برای پیغمبر خودمان در قرآن بسیار آمده است
امر به معروف و نهی از منکر، که آن را مجوز و دستوری بـرای مزاحمـت و آزار مـردم در امـر دیـن و صـدور جنگـی و                        

ت توصیه و تأکید زیاد شده است، بیشتر ناظر بـر زشـت و              دانند، و در قرآن و روایا       تحمیلی اسالم به اقصی نقاط جهان می      
. باشـد  ها با یکدیگر، از یک طرف، و ملت با حاکمیت، از طرف دیگـر مـی     های اجتماعی و اخالقی و روابط انسان        زیبایی

و وظـایف   خصوصاً در زمینه اداره حکومت که باید از ناحیه مردم بر والیان اعمال گردد، و موالی متقیان آن را از حقوق                      
امت یا جامعه و ملتی کـه در آن زیردسـتان           «: اند  نیز فرموده ) ص(رسول اکرم . داند  و حکومت می  » والی«در برابر   » رعیت«

گـاه از ظلـم و فسـاد     ناتوان نتوانند حق خود را آزادانه و بدون ترس و لکنت زبان، از قدرتمندان حاکم مطالبه نمایند، هیچ          
زبـانی و مطبـوع بـودن اسـت، و از مصـادیق و معـانی                  ، خوش »معروف« مصادیق و معانی     اصالً یکی از  » .پاک نخواهد شد  

شود که در اجرای وظیفه امر بـه معـروف و نهـی از منکـر، تلخـی و                     حال چگونه می  . زشتخویی و خشونت است   » مکروه«
 آزار در میان بیاید؟

والیـان تجـویز کـرده اسـت، و نظـم و نسـق امـور                حکومت و مدیریتی که قرآن برای بعضی از پیغمبران یا پیشوایان امر و              
امور امت، به وکالـت از طـرف خـود مـردم اسـت نـه آمریـت                  » مباشرت«رساند، به گفته مرحوم نایینی صرفاً         جامعه را می  

ضمن آن که اجرای همین وظیفه یا مأموریت، به نص آیاتی از قرآن، چه بـرای رسـول   . االطالق مستبدانه و حاکمیت علی  
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یعنـی حکومـت شـورایی مـردم بـر          . تواند باشد   ها می    مؤمنین، صرفاً روی مشورت با خود مردم و همکاری آن          و چه برای  
 .مردم یا دموکراسی

همچنین بر خالف ادغام دین و دولت، و الزامی که برای حاکمیت اجتماعی و سیاسی پیغمبـران و بزرگـان دیـن و فقهـاء                         
در میان همـه انبیـاء الهـی،    . باشند  مشغله و دو مسأله مستقل از یکدیگر می   اند، نبوت و حکومت از نظر قرآن، دو         قائل شده 

نه هر پیغمبر یا رهبر دینی حاکم و سلطان است          . اند  ها شغل نبوت و حکومت را توأما به عهده گرفته           فقط سه چهار نفر آن    
 .و نه هر حاکم و سلطان باید فرستاده خدا یا فقیه در دین باشد

ت، یا اداره یک جامعه مسلمان و معتقد به خدا طبعـاً و منطقـاً از دیانـت و از اصـول و احکـامی کـه                      البته حکومت و سیاس   
یعنـی  . نماید، ولی عکس قضـیه صـحیح نیسـت          اند، تبعیت می    اکثریت جامعه پذیرفته و پیشوا یا ایدئولوژی خود قرار داده         

وی و عباسی و عثمانی بوده است، و امپراطوران         آن طور که شیوه خلفای ام     (دیانت و شریعت نباید از سیاست و حکومت         
یـا  (هـر جـا کـه امـر دیـن بـه دسـت دولـت                 . تبعیـت نماینـد   ) اند  کرده  خواسته و می    های هر زمان می     و پادشاهان یا فرعون   

باشـند، اصـل    ای توأم با قدرت و احیاناً خشونت مـی        بیفتد، نظر به این که سیاست و حکومت به گونه         ) حکومت و سیاست  
گردد و خداپرستی تبدیل به شخص پرستی یا مکتب پرسـتی شـرک و بـه اسـارت درآمـدن                      نقض می » راه فی الدین  الاک«

 .شود ها می انسان
هـا بـرای ایـن صـورت      اند و همه انقالب   همه انبیاء برای این آمده و وضع مقررات و احکام در جهت خدا و آخرت کرده               

رسم مستبدها و دیکتاتورها نیز این بوده . زورمندان و مالداران را بگیرند   اند که جلوی      گرفته و وضع اصول و قوانین نموده      
فرعـون بـه قـوم خـود        . است که روی هوس یا نفع و مصلحت خود، آیین و اخالق مردم و فرهنـگ آنـان را تعیـین کننـد                      

م شـخص خـود   لویی چهارده. نمایم بینم و شما را به خیر و رشد رهبری می        گفت مصلحت شما همان است که من می         می
 ...ناصرالدین شاه هم دستور داد بنائی را که اسم قانون به زبان آورده بود طناب بیندازند. دانست را دولت می

ای از والیت مطلقه خدا و رسول شده و            دیماه، حکومت، شعبه   16شود که طبق منشورنامه       حال، با کمال تعجب، دیده می     
گـوییم    مـا نمـی   ! کنـد   و بر احکام دین اشراف و حق تعطیل و تغییر پیـدا مـی             نماید    اندیشی می   برای اسالم و ملت مصلحت    

فروع دین و احکام فقهی در آن چه ارتباط با انسان و اجتماع دارد باید خشک و الیتغیر مانده جوابگـوی شـرایط زمـان و         
اتفاقاً ایراد بـزرگ  . نماییم ال میمکان و مسائل قرن نباشد، ما از یک فقه پویای توانا، ولی اسالمی اصیل غیرالتقاطی، استقب      

روشنفکران مسلمان به فقه سنتی و اسالم فقاهتی همین است که چرا نوآوری ندارد و تنها مسائل مبتالبه هفتصـد هشتصـد                      
های محکومین و مقصرین را بر حسـب ارزشـهای            ها حدود و دیه     حتی در دادگاه  . نماید  سال گذشته را مطرح و عرضه می      

و به تقلید از مجتهـد زنـده        » اجتهاد«در حالی که فقه شیعه افتخار به        ! نمایند  ند برد یمانی و شتر تعیین می      کهنه متروک، مان  
آن چـه بـه نظـر مـا         » .اصول را از ما بگیرید و تفریع و تطبیق به عهده شما است            «: اند  فرموده) ع(نماید و حضرت صادق     می

های   عی اسالم به دست حاکمیت است که بر حسب مصالح و تشخیص           باشد، تغییر و تعیین احکام عبادی و اجتما         ناروا می 
هـای    با این نوع مصلحت اندیشی    . سیاسی و گروهی یا شخصی، هر روز تصمیمی بگیرند و بر دولت و ملت تحمیل نمایند               

 .شیرازه مملکت و دولت شود و هم خودسرانه، هم شیرازه دین و دینداری گسیخته می
ها یک خط فاصـل میـان دیـن و دنیـای آدمیـان کشـیده                  و رسالت پیغمبران و وضع شریعت     خداوند عزیز حکیم در بعثت      

گوییم ارتباط و تأثیر متقابل مابین زندگی فرد و اجتماع از یک طرف، و اعتقادات و اجرای دین از طـرف         البته نمی . است
فاوتند، یا میـان دیـن و سیاسـت یـک           ت  دیگر، وجود نداشته، ادیان الهی نسبت به امور زندگی و سعادت دنیایی بشریت بی             

که صرفاً اعتقادی و عبادی است، دهها معـانی و آثـار و   » الاله االاهللا «جدار غیر قابل نفوذ کشیده شده است، در کلمه طیبه           
در عقیـده و رویـه و برنامـه    » الـه «رهنمودهای اجتماعی و سیاسی و اداری نهفته اسـت، از جملـه آن کـه بـا نفـی هرگونـه                     
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آید، و حاکمیت و والیت از هـر مـدعی چنـین مقـام و منزلـت          طرد پادشاهان و فرمانروایان خودکامه به عمل می       مؤمنین،  
هـای    رویـم کـه سـکه       پرستی نمی   پرستی و دنیا    دار است، و یا زیر بار مال        شود، که این خود یک امر سیاسی دامنه         سلب می 

اقتصـادی بزرگـی بـوده، ایـدئولوژی و سیسـتم زنـدگی و              های امروزی است، و این خـود یـک امـر              ها و نظام    رایج تمدن 
 .سازد های دیگر دنیا جدا می ها و سازمان فرهنگی یک جامعه خداپرست واقعی را از ایدئولوژی

شـود، و عقـل و     ادیان توحیدی یا اسالم، در آن چه مربوط بـه معرفـت و عبـادت خـدا یـا اعتقـاد و تـدارک آخـرت مـی                           
هاست، کمترین اجازه تصـرف و تشـخیص تغییـر را حتـی بـه پیغمبـران نـداده                     و درک آن  تجربیات بشری عاجز از دیدار      

بلکه جزء و کل عقاید و احکام را از خدا، از راه وحی یا تکلم تعیین نموده، کوچکترین حرف و حرکات انبیـاء را                       . است
هـا، اعـم از فـردی و          یـایی انسـان   اما آن جا کـه پـای زنـدگی و امـور دن            . زیر نظر و فرمان خود کنترل یا تنظیم کرده است         

انـد کـه بـه قـدر الزم           آیـد و نشـان داده       اجتماعی و خانگی و معاشی یا علمی و اقتصادی و اداری و سیاسی، در میـان مـی                 
استعداد و هنر تشخیص و ترتیب کار و یا تعلیم و تحقیق و تجربه آن را دارند، خداوند به آدمیزاد اوالً اختیار و مسـؤولیت           

 ثانیاً گوش و چشم و شعور و لیاقت و نبوغ عطا کرده است، ثالثاً همین نیاز و تالش را وسیله تربیت و تکامل و                         داده است، 
هم دنیای گذرا را آباد و امـن و         . تقرب قرار داده است تا بر دانایی و توانایی و دستاوردهای مادی و معنوی خود بیافزاییم               

اسـاس و قسـمت اعظـم قـرآن و          . م که زندگی واقعی و ابدی در آن جاست        شکوفا بسازیم، و هم بار سفر آخرت را ببندی        
دعوت و تعلیمات همه پیغمبران برای این دو هدف، یعنی خدا و آخرت است، و هر جا که تعلیم حکمت نموده و احکام                       

د بیشـتر بـرای     انـ   های انفـاق، ارث، ازدواج، معـامالت و اقتصـاد، یـا جهـاد مقـرر داشـته                   و دستورات و اخالقیاتی در زمینه     
گشایی به سوی خداوند متعال و جلوگیری از افتادن به دام شیطان، از طریق انحراف و اغواء، بدخواهی یا سـتمگری و                        راه

نامه نویسی خانواده و کارخانه و شهر و دیار، و همچنـین          های دیگر، به خود و به مردم بوده است نه برای آئین             فساد و ظلم  
ن در مزرعه و آزمایشگاه زندگی ایـن دنیـا، بلکـه جهـت تـدارک و تطبیـق بـا محـیط و شـرایط          برای تمرین و تربیت انسا   

 .زندگی آخرت
در یک جامعه مؤمن و اهـل احسـان و          . شود  ایمان به خدا و اتخاذ راه خدا مسلماً باعث سالمت و نعمت و سعادت دنیا می               

بسیاری از خیر و خدمات . باشد   شده و منتفی می    ها حل   ها و مسائل بغرنج دولت      تقوی، قسمت اعظم مشکالت و گرفتاری     
هـا بـاز    ها به دنبال آن هستند، تأمین و تضـمین بـوده درهـای برکـات آسـمان و زمـین بـه روی آن        ها و ملت    نیز، که دولت  

 ها بدان معنی نیست و نباید توقع داشته باشیم که ادیان الهی جوابگوی کلیه مسـائل و مشـکالت                    ولی تمام این  . خواهد شد 
هـایی    ها باشند و الزم نباشد که خود ما با تالش و تدبیر و تجربیاتمان، و با رعایـت شـاخص                     فردی و اجتماعی دنیای انسان    

انـد، مسـئول و       که ادیان به صورت عقاید و احکام، برای وصول به اهداف الهی و سعادت جاودانی، سر راهمـان گـذارده                   
 .ائل مربوطه، به فراخور تحوالت دنیا، نباشیمموظف به اداره زندگی و تأمین نیازها و حل مس

ها بر یکدیگر، به  به این ترتیب و پس از ختم نبوت و بسته شدن پرونده رسالت الهی، موردی برای دخالت و والیت انسان                  
 .بهانه نمایندگی از طرف خدا، وجود نخواهد داشت

 ـ حکومت، شایستگی تغییر و تعیین احکام دین را ندارد  6
ایـم کـه اگـر منظـور،      تشریح کـرده » تشخیص مصالح و لغو یک طرفه قراردادها«، تحت عنوان   2ماقبل آخر بخش    در بند   

هـا بـه شـرط قـانونی و           های اتخاذی باشد، بدیهی و به جا است کـه حکومـت             تشخیص مصالح و نیازهای جامعه و سیاست      
دار آن  گانـه و حاکمیـت ملـت ـ عهـده       سـه صالح بودن و رعایت اصول مندرج در قانون اساسی، از جمله تفکیـک قـوای  

امـا اگـر منظـور،      . بدون آن که اصول و اهداف را فدای مصالح و منـافع کوتـاه مـدت شخصـی و طبقـاتی نماینـد                      . بشوند
تشخیص مصالح اسالم باشد، و حاکم یا حکومت تعیین کننده و تصمیم گیرنده گردند، چنین اسالمی اسـالم نیسـت و از                      
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اسالمی کـه اصـول و فـروع احکـام آن، بـا مـوارد تخفیـف و تطبیـق و تعطیـل و                        . ی و بدعت است   خدا نیست و دین بشر    
النبیـین اسـت، و کتـابش اعـالم اتمـام و       اش خـاتم    تغییرهای الزم، از جانب خداوند عزیز حکیم علیم نازل گشته، آورنـده           

 !ها ندارد و انسانها  اکمال آن را کرده است، چنین اسالمی نیاز به نظر اصالحی و تکمیلی حکومت
اگر اسالم فقاهتی نتوانسته است جوابگوی مسائل مکان و زمان حاضر ما باشد، این را باید به حساب نقص و نارسایی فقـه                       

اگـر  . حوزه و فقه باید اصالح و تکمیل گردند، و مجتهدین ما مطلع و مسلط بر مسائل دیـن و دنیـا باشـند                      . و فقهاء گذارد  
فَبَشِّرْ عِبـادِ الَّـذینَ     «:  باز آزادی و انتقاد و تحقیق شود، مژده الهی          نحصار بیرون آمده تبدیل به جامعه     جامعه ما از اختناق و ا     

 .ها خواهیم بود شامل ما خواهد گشت و از هدایت شدگان و عاقل» یَسْتَمِعُونَ الْقَولَ فَیَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ
 .  ها را ندارند ـ حکومت و والیت حق لغو یک طرفه تعهدات و پیمان7

های بسته شـده بـا ملـت و           ها و مصالح روز، قول و قرارها یا تعهدات و پیمان            ای که بر حسب پیشامد      آیا حکومت و جامعه   
 تواند ارزش و اعتبار و قدرت حاکمیت داشته باشد؟ با خارجیان را لغو کند، می

ه اخالص در پرستش خدا و صـلوۀ و زکـوۀ، شـاید در              بعد از مسأل  . در زمینه عهود و عقود، قرآن و سنت بسیار سختگیرند         
هـا و سـوگندها، توصـیه و تأکیـدهای            هیچ امری به اندازه وفای به عهد و میثاق با خدا و مردم، یا رعایت تعهدات و پیمان                 

هـا   ، هشت نمونه از آیات محکمـات دربـاره عهـد و پیمـان و تـوبیخ نقـض آن      2در پایان بخش .شدید به عمل نیامده باشد 
 .ورده شده استآ

گیـری در    ترین آیه قرآن که در آخر سوره بقره آمده است، اختصاص به مسأله ثبت و ضـبط یـا ودیعـه                      بلندترین و مفصل  
 .ها توصیه کرده است گیری، مؤمنین را به مراعات جدی آن معامالت و دیون و امانات دارد و ضمن سخت

تر، مانند حکومـت لغـو شـود، ایـن            ها از ناحیه طرف قوی       و پرداخت  پذیر و مجاز بود که قول و قرارها و عهود           اگر امکان 
 !همه تأکید و توبیخ الزم نبود

یـا آن کـه مـردم را هـم چـون          . شـوند   های استبدادی هستند که تابع اصول و تعهدات و قرارها نمی            حکام نیرومند و دولت   
گویی و نیرنگ و نقض عهد یا زیـر   باکی از خالفدانند تا  و صاحب حق و حیثیت نمی  » داخل آدم «بهائم انگاشته آنان را     

 .پا گذاشتن تعهدات داشته باشند
 بخش سوم) ج

هـای   هـا و وعـده   در بررسی حقوقی و قانونی والیت فقیه از دیدگاه انقالب و نظام، ابتدا راجع به تعـارض و تنـاقض گفتـه          
الب و تصـویب قـانون اساسـی، صـحبت کـردیم و             رهبر انقالب و بنیانگزار جمهوری اسالمی ایران، تا قبل از پیروزی انق           

 .سپس پیامدهای حاکمیت یا والیت مطلقه فقیه را به لحاظ قانون اساسی و نظام آینده کشورمان مطرح نمودیم
 ـ تعارض با نظریات و تعهدات قبلی  1

هـای ذیـل را    وعـده ها و اظهارات نجف و پاریس و تهران، همه جا رهبر انقـالب بـا صـراحت و تأکیـد تمـام،                در مصاحبه 
آزادی عقیـده و بیـان و احـزاب، حکومـت           : هـا ایشـان را بـه رهبـری برگزیـد            دادند و ملت ایران به اعتبـار و تأییـد آن            می

های مذهبی،    دموکراسی، اتکاء حکومت به آراء ملت، حاکمیت ملی، ثبات در منطقه، حقوق بشر، آزادی و حقوق اقلیت                
 ... گرفتن حکومت، تعیین سرنوشت ملت به دست خود ملتقصد هدایت مردم و امتناع از به دست

 .ها در تعارض قرار گرفت های فوق تحقق نیافت و والیت مطلقه فقیه چگونه با همه آن اما در عمل دیدیم که وعده
، نشان داده شده اسـت کـه داعیـه قـدرت مطلقـه      )ها ـ انتهای بند تعارض با تعهدات قبلی  تعارض و تناقض(در بخش سوم 

ای ولی فقیهی که بتواند بر طبق تشخیص خود و حتی با انگیزه تأمین مصالح جامعه قوانین را زیر پا بگـذارد، بـا مطالـب      بر
 .ابراز شده در کتاب والیت فقیه نیز تناقض دارد
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 ـ تعارض با قانون اساسی  2
عمـل بـه قـانون اساسـی و اجـرای      های بعد از تصویب قانون اساسی به وسیله آراء عمومی، اطاعت و        رهبر انقالب در سال   

 :اند تمام و کمال آن را بارها تأیید و تأکید نموده از جمله مطالب ذیل را بیان داشته
 »افتد پیش اسالم اگر یک فقیهی یک مورد دیکتاتوری کند از والیت می«
 هسـتند کـه بـه صـورت     هـا دیکتـاتورانی    خواهند قانون را بشکنند این      اگر قانون در یک کشور عمل نشود کسانی که می         «

 »...اند اسالمی پیش آمده
 ».بعد از آن که قانون وظیفه را معین کرده هر کس بخواهد که بر خالف آن عمل بکند این دیکتاتوری است«
 ».قانون اساسی را باز کنید و هر کس حد و مرز خودش را معین کند«

 :توان سراغ داد باشد در اصول ذیل می فقیه میمواردی از قانون اساسی را که در تعارض آشکار با والیت مطلقه 
 . اعمال والیت را مشخص و محدود ساخته است162 و 110ضمناً اصول . 112 ـ فصل پنجم ـ و اصل 9 ـ 8 ـ 7 ـ 6اصول 

 ـ مرز میان والیت مطلقه و استبداد مطلقه  3
ریات مرحوم نـایینی توضـیح داده شـده اسـت کـه بـه               ، نظ »تنبیه االمه و تنزیه المله    «در ذیل این عنوان، با استفاده از کتاب         

 .باشد لحاظ فقهی و جامعه شناسی قابل توجه و آموزنده می
 :مرحوم نایینی از جمله چنین گفته است

 ».حقیقت استبداد آن است که قوای متفرق کشور به دست فرد واحد قرار گیرد«
 ».فات خداوندی می شماردقرآن کریم تسلیم در برابر هر اراده شخصی را شرک به ذات ص«
خالصی از این شجره خبیثه و رقیت که فقط با تنبیه ملت میسر است، در قسم اول                 . سیاسی و دینی  : استبداد دو قسم است   «

 ».باشد آسانتر است و در قسم دوم در غایب صعوبت می
 دی مـاه    16 ایران و با فرمان      حل معمای تعارض و تناقض مابین گفتارهای رهبر انقالب با عملکرد نظام جمهوری اسالمی             

 .باشد  به عهده طرفداران والیت مطلقه فقیه و شخص رهبر انقالب می1366
کنید؟ و این کار را در نزد خـدا گنـاه    گویید که به آن عمل نمی   نماید که چرا چیزی می      قرآن کریم مؤمنین را مالمت می     

ید گناه گفتن و خالف آن عمل کردن، در نـزد خداونـد   در حالی که فقط گفتن و نکردن است، باید د  . شمارد  بزرگ می 
 !تبارک و تعالی، چه اندازه است؟

 ]155.[صف ـ یا اَیهَا الَّذینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما ال تَفْعُلُونُ کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَاهللاِ اَنْ تَقُولُوا ما ال تَفْعَلُونَ
 
 

 یدایش و پیامدهای پدیده والیت مطلقه فقیه  جمع بندی نهایی و تحلیل اجتماعی ـ اعتقادی پ
باشـد کـه    های چهارگانه دیدیم، والیت مطلقه فقیه یک اصل یا نظریه فقهی ـ سیاسی بدیعی می  ماحصل آن چه در بخش

 .از اصالت و اعتبار کافی برخوردار نیست
ای  ای و تجربـه  ه در سـنت رسـول خـدا سـابقه     نـ . کند  نماید، بلکه شدیداً نفی می      ای آن را اعالم یا تأیید می        نه در قرآن آیه   

توان یافت، نه در عترت نبوی و روایات داللت و صراحتی برای آن آمـده اسـت، و نـه در فقـه بـرادران اهـل                        برای آن می  
گـذاران مرجعیـت معاصـر، عمومـاً آن را مـردود           بلکه فقهای بزرگ شیعه و اساتید و پایه       ... تسنن عنوان و قبول شده است     

 ...خواند اند، می ها و بیانات خود آقای خمینی که قبل از پیروزی انقالب و بعد از آن اعالم داشته ند و نه با تأکیدا دانسته
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زیـرا کـه والیـت مطلقـه فقیـه بـه            . های انقالب و ملت خیانـت شـده اسـت           به عالوه مشروعیت قانونی نیز نداشته به آرمان       
شـد، بـا چنـان اختیـارات      ت فقیه به صورتی که قبالً ابراز و اجراء مـی  و حتی والی  66 دی ماه    16صورت مندرج در فرمان     

گانه و حاکمیت ملت دارد، چون در قانون اساسـی تعریـف و تصـریح           ای که بر قوای سه      نقض کننده سایر اصول و احاطه     
عمـومی ملـت   باشد، ضرورت داشته است که مانند خود قانون اساسی به تصویب آراء           نشده و بسیار محدود و مشروط می      

 .باشد برسد و چون چنین نشده است فاقد قانونیت و مشروعیت می
اما از نظر اجتماعی، سیاسی، والیت مطلقه فقیه چیزی جز خودکامگی استبداد دینی و دولتی نبوده، موجـب محـو آزادی                     

 .گردد و شخصیت و استقالل می
خ داده شود که چرا رهبر انقـالب از روز اول، مسـأله و   در تحلیل اجتماعی ـ اعتقادی مسأله، الزم است به این پرسش پاس 

شناسـی   دادنـد؟ از نظـر روان   برنامه مهمی چون والیت مطلقه فقیه را عنوان و اجراء نکردند، بلکه خالف آن را وعـده مـی           
ضـاد و   اعتنـا بـه ت      اجتماعی نیز قابل توجه است که چگونه یک رهبر و مقام دینی و سیاسی برجسته و موفق این چنـین بـی                     

 !های خود مرتکب تناقض و تباین شود تناقض در گفتار و وعده
های شخصی را، آن طور که حاال ابـراز و   امر مسلم این است که اگر از روز اول، والیت مطلقه فقیه و اختیارات و دخالت        

 از جـان و دل بـه        کردند، چون در مردم آمادگی کافی و پذیرش الزم وجـود نداشـت، ایشـان را                 شود، اعالم می    اجراء می 
پس از پیروزی انقالب و سپری شدن عمر کوتاه دولت موقت، و با وجـود انحصـاری گشـتن                . نمودند  رهبری انتخاب نمی  

تدریجی قدرت و مدیریت در کف روحانیت، باز هم زمینه برای به کرسی نشاندن والیت فقیه به صورت امروزی مساعد                    
ضـرورت داشـت کـه بـا تـأنی و تـدبیر و              . گشـت   هایی ظاهر مـی     ل و اعتراض  العم  گشتند و عکس    چه بسا مردم برمی   . نبود

از یک سو قدرت و سلطه حکومت باال بیاید، و از سوی دیگر بـا تبلیغـات   . های کافی در مردم، انجام گردد     تدارک زمینه 
کت بشـوند و هـم   انحصاری ماهرانه وسیع و برقراری اختناق، هم مبارزین قدیم و روشنفکران ملی و مذهبی مرعوب و سا        

ها و مغزهای تازه و جوان شیفته انقالب و اسالم، با سوءاستفاده از احساسـات پـاک مـذهبی، شستشـوی مغـزی دیـده،                        دل
ای از مـردم و جوانـان پرشـور و انقالبـی، از روشـنایی و       تـوده . آماده برای پذیرش و پذیراندن والیت مطلقه فقیـه گردنـد         

های جهل و خرافـه       ای از روشنفکران پیرو قرآن به تاریکی        ده اسالم بیرون آیند و عده     صفای اولیه انقالب و آیین احیاء ش      
 .و ارتجاع سوق داده شوند

مبارزین ضد استبدادی و مردم عادی و حتی روشنفکران ملی و مذهبی یا انقالبی، آشنایی و آزمایشی نسبت بـه اندیشـه و                     
 مبارزین معمم، کم و بیش اطالع و ارتباط داشتند و بر همین اسـاس  برنامه والیت مطلقه فقیه نداشتند، ولی طالب جوان و  

ضـمن  . اصل قضیه والیت و حاکمیت روحانیون جوان برای تبلیغ و تقویت این فکر به وجود آمد، که بسیار کارسـاز بـود       
لنـی را   ، جـرأت اعتـراض و اشـکال کـردن ع          »اللهیـان   حـزب «آن که افرادی از روحانیت به واسطه ترس از همکسـوتان و             

 .نداشتند
، دشـمن راه    »آیـت «دادند، با پیشنهاد      اولین گام برای والیت فقیه در مجلس خبرگان، که اکثریت آن را علماء تشکیل می              

مصدق و ملیون، برداشته شد و رهبری انقالب نیز در پیام افتتاحیه مجلس خبرگان ـ کارت سفید به فقهـاء داده بودنـد کـه     
اولـین مقاومـت و مخالفـت نیـز در آن جـا از              . آید اعمال نمایند     لحاظ اسالم، به نظرشان می     هرگونه اصالح و اضافات، به    

جز آن کـه  . نتیجه ماند ناحیه بعضی از نمایندگان مذهبی و ملی طرفدار آزادی و حاکمیت مردمی به عمل آمد که البته بی          
را گذاشـتند کـه     » والیـت امـر   « جای آن کلمـه      به. جرأت نکردند در متن قانون اساسی تصریح به واژه والیت فقیه نمایند           

کـه  (ولی جای پایی برای والیت فقیـه در مقدمـه قـانون اساسـی     . نماید  اولواالمر قرآن و صاحب االمر را تداعی معانی می        
 .درست کردند) رسمیت و اعتبار قانونی ندارد
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ــه      ــورد عالق ــدآمریکایی و م ــتی، ض ــت ضدامپریالیس ــک حرک ــه ی ــانگیری ک ــان گروگ ــوروی و  در جری ــتفاده ش  و اس
پیـروی از خـط     «در چهـره    » دانشجویان مسـلمان  «ها نیز بود، اندیشه و برنامه والیت فقیه، با روی صحنه آمدن               مارکسیست

ظاهر گردید، و پیش از آن که از طرف خود روحانیت تصریح و تأکیـدی بـه عمـل آیـد، مرحـوم رجـایی نخسـت                           » امام
ر کردن به اطاعت مطلقه، خاطره شعارهای دوران استبداد و اسـارت محمدرضاشـاهی              خواندن و افتخا  » مقلد امام «وزیر، با   

 .را در قالب جدید دینی زنده کرد
با پیش آمدن جنگ عراق، و با ضرورت حرکت و شهامت انبوهی مردم که در برنامـه رهبـری انقـالب وجـود داشـت، و                   

پذیر نبود، اندیشـه و اجـرای    مکتب و به شخص ایشان، امکانبه » اعتقاد و ارادت«بدون اطاعت و انقیاد و انضباط متکی بر     
جنگ بهانه و وسیله خوبی برای الصاق برچسب والیت فقیـه           . والیت فقیه احتیاج به صراحت و به قاطعیت بیشتر پیدا کرد          

اً موقـع آن رسـیده بـود کـه والیـت فقیـه رسـماً عنـوان گـردد و ضـرورت                     . بر انقالب و نظام جمهوری اسـالمی ایـران شـد          
هـا،    هـای جمعـه و در مقـاالت و مصـاحبه            ظاهراً مرحوم دکتر بهشتی برای اولین بار در خطبـه         . مشروعیت قانونی پیدا کند   

مرگ بر ضد والیت «پای این جریان، شعار  پابه. ها اصرار ورزید را مطرح ساخت و روی آن   » اسالم فقاهتی «والیت فقیه و    
ها برای طرد کردن و تهمـت زدن بـه مخـالفین سیاسـی گردیـد و          ه جوسازی جزو شعارهای قاطع انقالب شد، و حرب      » فقیه

بدون آن که اجـازه و پشـتوانه قـانونی بـرای آن وجـود داشـته باشـد،                   . یکی دو سال پس از آن اعتبار و رسمیت پیدا کرد          
جمهـوری و   های اسـتخدامی و دانشـگاهی یـا نـامزدی ریاسـت               ادارات دولتی و نهادها و حتی شورای نگهبان در گزینش         

 .دادند نمایندگی مجلس اعتقاد و التزام به والیت فقیه را شرط بقاء و پذیرش قرار می
دار توضیح و تأیید فقهی و کالمی و روایی یـا ایـدئولوژیک اصـل والیـت                   متولیان انقالب و روحانیت مشاور نظام، عهده      

کورانـه بـه نظریـات و فتـاوی ولـی فقیـه و اطاعـت و                 یعنی اعتقاد کور  . کشاندند» تعبد«فقیه گردیده دامنه آن را تا سرحد        
چون و چرای احکام و اوامر ایشان، بدون احتیاج به مراجعـه بـه قـرآن و سـنت و بـه رسـاله و رأی و نظـر سـایر                          اجرای بی 

ای در    هتا این جا والیت فقیه، با داعیه جانشینی والیت امر و اتکای به قرآن کـه آیـ                 .فقهاء، یا انطباق با اصول قانون اساسی      
آورده اسـت، تبعیـت از فقـه یـا     ) البته به صورت نسـبی و مشـروط  (اطاعت از اولواالمر را به دنبال اطاعت از خدا و رسول       

اسالم فقاهتی بود که جزء ناقص و نارسایی از اسالم اصیل کامل است، ضمن آن که رهبـر انقـالب تأکیـدهای مکـرر بـر                       
 .دکردن اصالت و بر حفظ و رعایت فقه سنتی می

مسأله جنگ بر سر قدرت و اختالف دو جناح حاکمیت، که در مجلس دوم و دولت آقای مهندس موسـوی پـیش آمـده                 
در حالی که رهبر انقالب روز به روز تمایل بیشـتر بـه جنـاح بـه اصـطالح چـپ و                     . بستی برای نظام به وجود آورد       بود، بن 
ر معرض ابتال و آزمایش و زیر سؤال و ضربات پی در پـی قـرار   دادند، فقه سنتی د های دولتی کردن کارها نشان می       برنامه
بست، رهبر انقالب مرحله به مرحله از حق وتوی شـورای نگهبـان، از حاکمیـت فقـه یـا اسـالم                        برای خروج از بن   . گرفت

 1366 دی مـاه     16فقاهتی و از اقتدار و اعتبار مقامات و متولیان طرفدار آن کاستند و باالخره با صدور منشورنامه یا فرمان                    
 :انقالب چهارمی انجام دادند تا به این ترتیب

 های به ظاهر چپ خود باز شود، دست دولت در برنامه
 بست بیرون آید، حاکمیت از بن

 .قانون اساسی و شورای نگهبان اعتبار و ارزش خود را عمالً از دست بدهند
 .فقه و اسالم فقاهتی، همراه با روحانیت حامل آن ساقط شود

 .والیت فقیه به مقام مطلقه ارتقاء یابد
 !...استبداد دینی ـ دولتی با داعیه قیمومیت خلق و وکالت خدا، خود را از تعهد و امانت و اطاعت هر دو آزاد سازد
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 اللّهُ وَلِی الَّذِینَ آمَنُواْ یُخْرِجُهُم منَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ
Ĥَؤُهُمُ الطَّاغُوتُوَالَّذِینَ کَفَرُواْ أَوْلِی 

 یُخْرِجُونَهُم منَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ
 أُوْلَـئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ

 
                                         نهضت آزادی ایران

 1367                                        فروردین ماه 

 :تاتوضیح
   14ط به صفحه توضیح مربو

اختصاص به انقالب و نظام ما و به زمان و روحانیون مـا             » دیانت، روحانیت و قدرت   «این طرز تفکر و برداشت توأم، از مثلث اعتقادی و اجتماعی            
ان توحیـدی در سـیر      های دیرینه دینی و سیاسی بوده، دامنگیر کلیـه ادیـ            ای است بشری، بسیار قدیمی و کامالً فطری که دارای ریشه            پدیده. ندارد
 .ها به سوی مطامع و مسائل دنیایی یا زندگی شده است آن

دانیم دو نوع دیانت یا مذهب، با دو سیر متفاوت و سرنوشـت مخـالف، در میـان اقـوام بشـری، اعـم از متمـدن و وحشـی، دیـده                   طور که می    همان
پرستانه است که پیروانشان و تاریخ        باشد، و دیگری ادیان شرک بت        می یکی ادیان توحیدی خداپرستانه که منبعث یا منتسب به پیغمبران         . شود  می

هـای بشـریت، سـاخته و پرداختـه طبیعـی خـود اقـوام و                  ها و فرهنـگ و فـرآورده        مانند سایر پدیده  . دهند  گذار مشخصی سراغ نمی     ها پایه   برای آن 
پرستی ناب به تعدد و تجسم خـداها و توجـه بـه     انحراف را پیش گرفته یکتاگذار، راه انحطاط و    ادیان نوع اول، بعد از فوت پایه      . باشد  ها می   تمدن
ولی ادیان نوع دوم کـه مخلـوق اوهـام و افکـار             . های مکتبی و علمی، گراییده است       های بشری و اصول یا روش       های مظهر طبیعت به طاغوت      بت

خـدایان و اربـاب     . ری بوده است، سیر تحول معکوس داشته اسـت        های تصو   بشری بر مبانی مشاهدات و مشابهات، عینی یا خیالی و قیاس به نفس            
نمـوده و رنـگ معنویـت یـا تعـالی و       شان رفته رفته از تجسم و تعدد و از مادی و محسوس و بشری بودن گرایش به سوی قلت و وحدت می   انواع

هیمی کـه خـارج از خـاور دور، قسـمت اعظـم قـاره          مکانیسم یا طرز تحول از توحید به شرک خصوصاً در ادیان جدید ابرا            . یافته است   تقدس می 
پدر و مادر و فرزند،  مانند و بی مسکون را زیر پوشش خود دارد، به این ترتیب بوده است که چون احساس و عبادت خدای نادیدنی نامحسوس بی

ال و محتاج به رشد سرشـار بـوده اسـت، بـه طـور      که در عین حال بینا و شنوا و دانای توانا و حاضر در همه جا باشد، برای بشر مشکل و تقریباً مح     
ساختند، یـا بـدیل و جانشـین و سـایه تصـویر و                اول برایش فرزند و خویشاوند می     . اند  آمده  ، می »انسانی کردن خدا  «طبیعی و یا تلقینی و در جهت        

در .  فرمانش بروند و واسط و رهبرش بشناسـند        نمودند، تا به عوض او که خیلی دور و باال است، این یکی را ستایش و نیایش کرده زیر                    تصور می 
هـای دیگـر در       کرده، راه برای ارتبـاط یـا حلـول او در آدم             مرتبه بعد و پس از این که خدا و اصل اولوهیت یک پله تنزل به طبیعت و آدمیت می                  

گشت، هر  ها، هموار می طریقت و شریعت و حکومتها، اخیار و رهبانان، روحانیون و رؤسای  تر حواریون، ائمه، اولیاء، مراد و مرشد مراحل پایین
ها بر حسب منزلت و نیازهای مربوطه و استعداد و استقبال پیروان، سـهمی از صـفات و اسـامی الهـی یـا اختیـار و اقتـدار او را بـه خـود                 یک از آن  

 .شدند اختصاص داده کالً یا جزءً شریک خدا می
انـد، خـود مـؤمنین جاهـل و      هـا بـوده   تقصـیر و بیـزار از ایـن ادعاهـا و انتسـاب      ون علی و حسین، بیاگر پیغمبرانی چون عیسی و عُزیر و امامانی چ       

کنند، ولی در میان پادشاهان و بزرگان و متولیان دنیا و  رسانند و در جهت شرک حرکت می ها را به الوهیت می موحدین ناخالص هستند که انسان
کـه قـرآن روی آن تأکیـد    » امت واحـد «. ها بوده است  هایشان وابسته به چنین ادعاها و ارتباط        ندیم  دین زیادند کسانی که قدرت و حیثیت و بهره        

. شود فراوان دارد، از این راه و به خاطر جیفه و جاه دنیا و به بهای اندک فروختن آیات خدا است که مبدل به شرک و تفرقه و تخاصم شده و می         
ها را شرک دانسـته صـریحاً    بازی تر و ارباب گرفتن روسا و روحانیون و فرقه  پایین3 و 2های درجه  قرآن در این باب مکرر هشدار داده خداسازی  

 .وَ ال تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ مِنَ الَّذِینَ فَرَّقُوا دینَهْم و کَانُوا شِیَعا کُلُّ حِزْبٍ بِمالَدَیهِمْ فِرحُون: ..... فرماید می
ز افراد برتـر، یـا شـخص پرسـتی و پیوسـتن بـه مکتـب و مقصـدی کـه مسـتقیماً و رأسـاً و بـه تمامـه از طـرف خـدا و                          ها ا   وابستگی و تبعیت انسان   

اند، طبعاً وحدت تبدیل به کثرت و         شود و چون افراد و افکار بشری متعدد و متفاوت           فرستادگانش نبوده باشد، در منطق قرآن شرک محسوب می        
تاریخ مـذاهب و ملـل، مملـو از مظـاهر           . شود  آورد و نتیجه نهایی، دشمنی و جنگ می         بت و خصومت می   تفرق شده اختالف مقامات و منافع، رقا      

هـا را گرفتـار خـون و      هـا و ملـت      باشـد کـه امـت       های سیاسی یـا دینـی مـی         های شرک آلود تحمیلی یا اعتقادی در قالب         گوناگون شخص پرستی  
 .های پایان ناپذیر کرده است خرابی
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ها راضی به خلیفه رسول  خواندند و بعضی از آن   ، خلفای اموی و عباسی و عثمانی، که آنان را جانشینان پیغمبر می            )ص(کرمبعد از رحلت رسول ا    
نه تنها در کشورهای اسالمی، بلکه امپراطوران روم و روس و ژاپن هم . هایی از آن قماش بودند خواندند، نمونه اهللا می اهللا بودن نشده خود را خلیفۀ

 .کردند معتقدات دینی و اتصال دادن نام یا تخت و تاج و زاد و ولدشان به خدایان معبود و مردم فرمانروایی و کامروایی میبه اتکای 
از قرون وسطای تاریکی و توقف اروپای مسیحی و از انکیزیسیون و اختناق مذهبی که سیطره کلیسا در طی هزاران سال به وجود آورد، و نتیجـه                           

 .زنیم پرستی جاهل بود، حرفی نمی رستی خالص به انسانآن انحراف از خداپ
بازی و خداسازی و اتخاذ تـدریجی عنـاوین نیابـت و امامـت و قیومیـت چـه               در ایران خودمان، اسماعیلیه و حسن صباح و داعیان بعد از او با فرقه             

گزاران و پادشـاهان سلسـله صـفوی شـیخ      مگر پدران، پایه! ختندها و ترورها که در ایران و در بالد اسالمی قرن پنجم هجری راه نیندا          ها و قتل    فتنه
المشایخ و قطب و صوفی بزرگ و مروج مذهب تشیع نبودند؟ با ادغام روحانیت و سلطنت هر دو را به قدرت رسانده بزرگترین شاهنشاهی را در                      

، هم در کشورداری و آبادانی، و هم در پیروزی بر دشمنان هم در اقتدار و شوکت شاهی     . ها شاه عباس بود     نامدارترین آن . ایران به وجود آوردند   
پایان کارشان و کار مملکت  . ضمناً در شرابخوری و عیاشی و سفاکی باالدست نداشت        . خارجی و امپراطوری عثمانی، سرآمد سالطین جهان شد       

 !ما فضاحت شاه سلطان حسین و اسارت ایران به دست چند یاغی افغانی شد
اَنَـا  «و سر از . اش به نبوت و نزول کتاب رسید ت نیز در سیر از طلبگی به نیابت امام زمان و امامت، جریان مشابهی داشت که دنباله            فتنه باب و بهائی   

تقـاد و  با قدرت تبلیغـاتی و اع » اغنام اهللا«. درآورد، در حالی که پایگاه در فلسطین و نشان افتخار از ژرژ پنجم داشت       » الرب المَسجونَ و هوَ االَبهی    
 .اند ارادت عمیق در اقطار دنیا متفرق شده پایگاه دوم در آمریکا گزیدند و آفریقای شمالی و آسیای جنوب شرقی را جوالنگاه خود قرار داده

هـای    روزیخالصه آن که با توسل به شرک و تفرقه، و با ایجاد اعتقاد و ارادت، و با ادغام دین و سیاست، فرزندان آدم، به رهبری ابلـیس، بـه پیـ                              
 .بخشند رسند و پیشگویی فرشتگان را که اَتَجعَلُ فیها مَن یُفسِدُ فیها و یَسفِکُ الدِّماء را تحقق می بزرگ می

ظلـم  «آموزد، شرک نورزیدن به خدا است و شـرک را             بی جهت نیست که لقمان حکیم، اولین درس حکمت، که به گفته قرآن، به فرزندش می               
گیرد و چه     شود که غالباً به نام خدا و دین صورت می           ها و حاکمیت غیر خدا ناشی می        زرگ تاریخ همه از بندگی انسان     های ب   ظلم. نامد  می» عظیم

 .بسا با حسن نیت و به قصد خدمت، ولی در ضاللت
 ـ داشتن عذری نزد پروردگار164ـ اعراف ـ ]1[
رسـالت  (» المـال و از طـرف دیگـر سـربازخانه روحانیـت بـوده اسـت                 بازارهای اسالمی از یک طرف بیت     «گوید    ـ یکی از سران این جناح می      ]2[

28/5/65( 
 9/6/66ـ اطالعات ]3[
 13/3/66ـ کیهان ـ ]4[
 13/3/66ـ کیهان ـ ]5[
 1/5/66ـ کیهان ـ ]6[
 .ـ نظیر این بیان را راجع به دانشگاه نیز کرده بودند]7[
 17/9/66ـ جمهوری اسالمی ]8[
عالی جزء مسـلمات اسـت و         موارد و احکام مرقوم در نامه حضرت      «:  خطاب به رئیس جمهور که نوشته بود       21/10/66رهبر انقالب در تاریخ     ] 9[

شما را چون مردی که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به والیت مطلقه «: فرمایند  می» آنها را قبول دارم        بنده همه 
.... هـای نمـاز جمعـه         امید است ائمه محترم جمعه و به ویژه امثال جنابعـالی مسـأله را تعقیـب و در خطبـه                   .... دانیم    نید می ک  فقیه جداً جانبداری می   

 )22/10/66اطالعات (» .فرمایید.... ناآگاهان را روشن 
 در کاشـان نـزد حـاج مالاحمـد          ق در نجف، مدت سـه سـال       . ه1281 در دزفول، متوفا به سال       1214، متولد   »شیخ مرتضی انصاری  «ـ مرحوم   ]10[

 .نراقی تلمذ نمود
 .از میان خودتان) برگزیده(اید از خدا و رسول اطاعت کنید و از صاحبان امر  ـ ای کسانی که ایمان آورده]11[
ا نظـر امـام     اگر اعضای شورای نگهبان نظرشان بـ      «در جواب خبرنگاری که پرسیده بود       ) رئیس شورای عالی قضائی   (ـ آقای موسوی اردبیلی     ]12[

 ».توافق بر این شده است که در تمام موارد محور اصلی نظر حضرت امام باشد«: گفتند» متفاوت باشد، آیا باید تعبداً نظر امام را بپذیرند؟
 )18 صفحه 5/11/66کیهان . (االطاعه است گوید هم بر مقلد و هم بر غیر مقلدین واجب آن چه ولی فقیه می: امام جمعه اهواز

باشد نه فتوای فقیهـی دیگـر یـا     به این موضوع ضروری است که معیار فقهای شورای نگهبان در بررسی لوایح، فتاوی و نظرات ولی فقیه می     توجه  
بایـد بـه   ....بین مجلس و شورای نگهبان چه باید کرد؟       » اختالف«در صورت بروز    ) 1/11/66(سر مقاله کیهان    . استنباط و نظر شخصی خود ایشان     
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سویی اعتقاد به والیت فقیه و اعتراف تقیـد عملـی بـه     ر مهم هماهنگی در عقیده و همفکری در عمل بها داد و محور این همسانی و هم           عنصر بسیا 
 .اختیارات حکومت اسالمی است

واقعاً به خداوند و رسول برگردانید، اگر ) سنت(خدا و ) کتاب(آن را به ) شما مردم و حاکمانتان(ـ پس اگر در موضوعی دچار تنازع شدید،   ]13[
 .روز آخرت باور دارید چنین شیوه ای بهتر است و سرانجام نیکوتری دارد

 .اند مگر آن که در منازعات خود تو را به داوری برگزینند ـ به خدا سوگند که ایمان نیاورده]14[
 ....باشد ـ پیامبر نسبت به مؤمنین از خودشان اولی می]15[
از مؤمنان و مهـاجران بعضـی   ) خویشاوندان(ها  باشد و همسران او مادران ایشانند و صاحبان رحم ن از خودشان اولی می  ـ پیامبر نسبت به مؤمنا    ]16[

در کتاب خدا ) ضوابط(در مورد دوستانتان کار نیکی انجام دهید این ) باشید خواسته(مگر آن که . نسبت به بعض دیگر در کتاب خدا اولی هستند
 .نوشته شده است

هـا بـه عهـده دارد وگرنـه          زمینـه   کسی است که مسؤولیت و وظیفه تربیت و اداره امور فرزندان را در همه             » پدر«لبته در اینجا مراد ما از لفظ        ـ ا ]17[
یچ یـک از  محمـد پـدر هـ   » ما کانَ محمدٌ ابا اَحَدٍ مِن رِجالِکُم وَ لکِن رَسـول اهللا «: فرماید اصطالحی پیامبر را نفی کرده می    » پدر بودن «قرآن کریم   

 /40احزاب ـ . /مردان شما نیست و لکن رسول خداست
 بِکُلِّ مُؤمِنٍ مِن نَفسِهِ و مَن تَرَکَ ماالً فَلِلْوارثِ وَ مَن تَرَکَ دَیناً اَوضَیاعاً، فِاِلَی و عَلَی     ی یَقولُ انَا اَول  ) ص(کانَ رسولُ اهللاِ    ) ع(ـ عن ابی عبداهللا     ]18[
 ) والء االمامه میراث14/3وسایل الشیعه (
 .....مردم نسبت به ابراهیم حتماً کسانی هستند که از او پیروی کردند و نیز این پیامبر است» نزدیکترین و سزاوارترین«ـ همانا 3/68ـ ]19[
 .ـ هیچ مرد و زن مؤمنی را اختیاری در کارشان نیست هر گاه خدا و رسولش حکمی کنند]20[
 .گنجد در این قضیه نیاز به تفصیل بیش از این دارد که در این مختصر نمی) ص( زینب و مداخله رسول خدا ـ آیات مربوط به روابط زید و]21[
آنهـا را بـه     ) همو(یابند،    آور درس ناخوانده پیروی نمایند، همان که نام او را در تورات و انجیل خودشان نوشته می                  ـ کسانی که از رسول پیام     ]22[

نمایـد و بـار گـران و غـل و زنجیرهـا را از                 ها را بر ایشان حرام می       ها را برای آنها حالل و پلیدی         باز میدارد و پاکیزه    معروف فرمان داده و از منکر     
پس کسانی که به او ایمان آورده، ارجمندش بدارند و یاریش کنند و از نـوری کـه بـا او نـازل شـده پیـروی نماینـد، آنهـا همـان                                 . دارد  آنان برمی 
 .رستگارانند

دهند در حـالی کـه رکـوع کننـده       دارند و زکات می     جز این نیست که ولی شما منحصراً خدا و رسول او و مؤمنینی هستند که نماز به پا می                  ـ  ]23[
 .هستند

یـان  آن باز گردانیـد و چـون در م  ) شایستگان(را به صاحبان ) از جمله مناصب و مقامات(ها را    دهد که امانت    ـ همانا خداوند به شما فرمان می      ]24[
 .مردم داوری کنید به عدالت حکم برانید

 .، پاراگراف آخر مربوط به اولواالمر112االسرار، صفحه  ـ کشف]25[
 .ـ و از آن چه درباره آن آگاهی نداری پیروی نکن، زیرا گوش و چشم و دل، تماماً نسبت به عمل تو مسؤولند]26[
 .کنند  و کری هستند که تعقل نمیـ به درستی که بدترین جنبندگان نزد خدا اشخاص گنگ]27[
اربابان خود گرفتند، و نیـز مسـیح پسـر مـریم را، در حـالی کـه مـأمور                    ) یا در برابر خدا   (ـ یهود و نصاری پیشوایان دینی خود را به جای خدا            ]28[

 .گیرند خدایی جز او نیست و منزه است از آن چه برای او شریک می. نبودند جز آن که خدای یکتا را بندگی نمایند
 .ها ما را به گمراهی انداختند ما محترمین و بزرگانمان را اطاعت کردیم و آن! ـ پروردگارا]29[
 .ـ چیزی جز ابالغ بر عهده رسول نیست]30[
 .گر بر آنها نیستی ـ جز این نیست که تو تذکر دهنده هستی، سلطه]31[
 .ایم ـ تو را نگهبان محافظ یا مأمور مراقب آنها قرار نداده]32[
دهیـد از روی عـدالت        ها را به اهلش برگردانید و هر زمان که میـان مـردم حکـم و رأی مـی                    کند امانت   ـ به درستی که خداوند به شما امر می        ]33[

 .نماید بدانید که خداوند شنوا و بینا است داوری نمایید، همانا که خداوند شما را نیکو موعظه می
 .مقام پیامبران است در بنی اسرائیلـ مقام فقیه در این وقت مانند ]34[
: یا رسول اهللا جانشینان تـو چـه کسـانی هسـتند؟ فرمـود             : گفته شد . خدایا جانشینان مرا رحمت فرما    : فرمود که پیامبر گفت   ) ع(ـ امیرالمؤمنین   ]35[

 .کنند آیند و حدیث و سنت مرا روایت می هایی که بعد از من می آن
السالم عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعۀ فی دَین او میراث فتحاکما الی السلطان و الی القضاۀ ایحل ذلک؟ قـال          یهسالت ابا عبداهللا عل   : ـ قال ]36[

من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانما یاخذه سحتا و ان کان حقا ثابتا له، النه اخذه بحکم الطاغوت و مـا                      
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ینظـران مـن کـان مـنکم        : فکیف یصنعان قـال   : ، قلت »یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به          «ر به، قال اهللا تعالی      امراهللا ان یکف  
 .ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حاللنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما

، با وارد کردن بیست و شش اشکال بـه مـتن           553 تا   516ر کتاب فقه استداللی در مسائل خالفی، از ص          اهللا سید محمد جواد غروی د       ــ آیت ]37[
 .مقبوله، آن را روایتی مجعول دانسته است

 ).عوائد نراقی(انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه ): ع(ـ قال لی ابو عبداهللا ]38[
قل لهم ایاکم اذا وقعت بینکم الخصومۀ او تداری فی شی من االخـذ و العطـاء ان تحـاکموا الـی        : ـ قال بعثنی ابو عبداهللا الی احد اصحابنا فقال        ]39[

سـلطان  احد من هوالء الفساق اجعلوا بینکم رجال قد عرف حاللنا و حرامنا فانی قد جعلته علیکم قاضیا و ایـاکم ان یخاصـم بعضـکم بعضـا الـی ال                             
 .الجائر

ـ عن اسحق بن یعقوب، قال سالت محمد بن عثمان العمری ان یوصل لی کتابا قد سالت فیه عن مسائل اشکلت علی فورد التوقیع بخط مولینـا                           ]40[
 فانهم حجتی علیکم و اما ما سالت عنه ارشدک اهللا و ثبتک ـ الی ان قال ـ و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواۀ حدیثنا  ) عج(الزمان  صاحب
 .اهللا و اما محمد بن عثمان العمری فرضی اهللا عنه و عن ابیه من قبل فانه ثقتی و کتابه کتابی انا حجۀ

 .اهللا حجۀ بعد الرسل ـ و هللا الحجۀ البالغۀ ـ ای باوامره و نواهیه لکیال یکون للناس علی: ـ والحجه بضم الحاء االسم من االحتجاج ـ قال تعالی]41[
افـال تعلمـت حتـی تعمـل،        : قـال ! کنـت جـاهال   : افال عملت؟ و ان قـال     : قال له ! عبدی کنت عالما؟ فان قال نعم     : ـ ان اهللا یقول للعبد یوم القیمۀ      ]42[

 .فیخصمه الحجۀ البالغۀ
 .اً و اِنَّما اَورَثُوا اَحادیثَ مِن اَحادیثِهِمـ اِنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَهُ الْاَنْبیاءِ و ذاکَ اَنَّ االَنبیاءَ لَم یُورِثُوا دِرهَماً و ال دینار]43[
ـ و انتم اعظم الناس مصیبۀ لما غلبتم علیه من منازل العلماء، ذلک بان مجاری االمور و االحکام علی ایدی العلماء بـاهللا االمنـاء علـی حاللـه و                              ]44[

 . اختالفکم فی السنۀ بعد البینۀ الواضحۀحرامه فانتم المسلوبون تلک المنزلۀ و ما سلبتم ذلک اال بتفرقکم عن الحق و
 ـ الوالیه یتصور علی وجهین االول استقالل الولی بالتصرف مع قطع النظر عن تصرف غیره منوطا باذنه، الثانی عدم استقالل غیره بالتصرف]45[
فلـو طلـب الفقیـه    .... ن حیـث االحکـام الشـرعیه    ـ لکن االنصاف بعد مالحظۀ سیاقها او صدرها او ذیلها یقتضی بانها فی مقام بیان وظیفـتهم مـ         ]46[

 الزکوۀ و الخمس من المکلف فال دلیل علی وجوب الدفع الیه شرعا
بقی الکالم فی والیته علی الوجه الثانی اعنی توقف تصرف الغیر علی اذنه فیما کان متوقفا علی اذنه «ـ در مقام بیان حکم وجه دوم چنین گفته ]47[

فنقـول کـل   . و حیث ان موارد التوقف علی اذن االمام غیر مضبوط، فالبـد مـن ذکـر مـا یکـون کالضـابط لهـا                     ) ع(اذن االمام   فیما کان متوقفا علی     
معروف علم من الشارع اراده و جوده فی الخارج، ان علم کونه وظیفۀ شخص خاص کنظر االب فی مال ولده الصغیر، او صنف خاص کاالفتـاء و     

و ان لم یعلم و احتمل کونه مشروطا فـی وجـوده او وجوبـه    . قیام به کاالمر بالمعروف فال اشکال فی شئی من ذلکالقضاء، او کل من یقدر علی ال   
ثم ان علم الفقیه من االدله جواز تولیته لعدم اناطتۀ بنظر خصوص االمام او نائبه الخاص تواله مباشره او استنابه ان . بنظر الفقیه وجب الرجوع فیه الیه

 .فان کونه معروف الینا فی اناطته بنظر االمام. الستنابه فیه و اال عطلهکان ممن یری ا
ـ فقد ظهر مما ذکرنا ان مادل علیه هذه االدله هو ثبوت الوالیه للفقیه فی االمور التی یکون مشروعیۀ ایجادها فی الخارج مفروغا عنه بحیث لـو    ]48[

ما یشک فی مشروعیته کالحدود لغیر االمـام و تـزویج الصـغیره بغیـر االب و الجـدو والیتـه                     فرض عدم الفقیه کان علی الناس القیام بها کفایۀ و اما          
 ....المعامله علی مال الغایب بالعقد علیه و فسخ العقد الخیاری عنه و غیر ذلک فال یثبت من تلک االدله مشروعیتها للفقیه

 در نجـف، فقیهـی اصـولی و آشـنا بـه فلسـفه بـود و بـا         1329فی به سـال  ق در مشهد و متو. ه1255ـ آخوند مال محمد کاظم خراسانی متولد       ]49[
 .خواهان موافق مشروطه

اند، سـند صـحیحی نـدارد و از           ـ هر سه روایت مورد استناد آخوند مال کاظم خراسانی، که سایر فقهاء نیز در این مقوله به آنها تمسک نموده                    ]50[
 .تواند سند و از دالئل اصلی یا فرعی باشند ن در مسائلی با این ویژگی و اهمیت نمیبنابرای.  روایات ضعیفند اخبار آحاد، و در زمره

و امـا مـا کـان لـه فثبوتـه لـه محـل        ) ع(ال یخفی انه لیس للفقیه فی حال الغیبۀ مـا لـیس لالمـام    : گوید ـ اما الوالیه علی الوجه االول ـ چنین می ]51[
فی مهام االمـور  ) ع( و ثانیا فی النقض و االبرام فیما ذکر دلیال علی ثبوته ـ فاعلم انه الریب فی والیته  االشکال فالبد هیهنا من البحث اوال فیما له ـ 

و اما فی االمور الجزئیۀ المتعلقۀ باالشخاص کبیع داره و غیره من التصرف فی اموال الناس . الکلیه المتعلقۀ بالسیاسۀ التی تکون وظیفۀ من له الریاسۀ       
انـه  ) ص(و وضـوح سـیرۀ النبـی    . و انه ال یحل مال اال بطیـب نفـس مالکـه   . ل علی عدم نفوذ تصرف احد فی ملک غیره اال باذنهففیه اشکال مما د 

و امـا مـا     . اولی بالمؤمنین من انفسـهم    ) ع(و االمام   ) ص(و مما دل من االیات و الروایات علی کون النبی           . یعامل مع اموال الناس معاملۀ سائر الناس      
حکام المتعلقۀ باالشخاص، بسبب خاص من زواج و قرابۀ و نحو هما، فالریب فی عدم عموم الوالیۀ لـه و ان یکـون اولـی بـاالرث مـن        کان من اال  

انما یدل علی اولویته فیما لهم االختیار، ال فیما لهـم مـن االحکـام تعبـدا و بـال             » النبی اولی بالمؤمنین  «: و آیۀ . القریب و اولی باالزواج من ازواجهم     
. بقی الکالم فی انه هل یجب علی الناس اتباع اوامر االمام و االنتهاء بنواهیه مطلقۀ، ولو فی غیر السیاسات و غیر االحکام من االمـور العادیـۀ               . ختیارا
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فاحسنها داللـۀ  ) ص(یته و اما ما ذکر دلیال لثبوت الوالیۀ لفقیه کوال        ) ص(هذا فی تعیین ماله     : الی ان قال  . او یختص بما کان متعلقا بهما، فیه اشکال       
و اما المنزلۀ، فالمتیقن منها انها فی تبلیغ االحکام . »کون مجاری االمور بیدالعلماء«، و مادل علی »کون الفقیه بمنزلۀ االنبیاء لبنی اسرائیل«ما دل علی 

 العلماء، و ان کان عبارۀ اخری من والیتهم، اال ان الظاهر بین االنام مع عدم ثبوت الوالیۀ المطلقۀ النبیاء بنی اسرائیل ـ و اما کون مجاری االمور بید 
کما یشهد به سائر فقراته التی سیقت فی مقام توبیخ النـاس علـی تفـرقهم عـنهم           ) ع(من العلماء باهللا االمناء علی حالله و حرامه هو خصوص االئمۀ            

اهللا الحسـین   مور بایدیهم ـ و الخبر طویل رواه مرسـال عـن ابـی عبـد     حیث انه صار سببا لغصب الخالفۀ و زوالها عن ایدی من کانت مجاری اال) ع(
فی تحف العقول فالحظ تمامه ـ و ال داللۀ فی کون اولی الناس باالنبیاء اعلمهم علی الوالیۀ مـع ان الظـاهر ان المـراد اولـی النـاس بالخالفـۀ        ) ص(

و لعلها فی تبلیغ االحکام . ال فی جعلهم حاکما و قاضیا، لعدم اطالق فی الخالفۀو لذا خصصه با علم الناس و ال فی اطالق الخالفۀ علیهم ـ و  . منهم
التی هی من شؤون الرسالۀ و ظهور کونهم حاکما و قاضیا فی خصوص رفع الخصومۀ، کما یشهد مالحظـۀ المقبولـۀ و المشـهورۀ و ال فـی ارجـاع                              

دث و اشارۀ الی خصوص ما ذکره فی السؤال و قوۀ ان یکون المراد ارجاع حکم                الحوادث الواقعۀ الیهم فی توقیع الشریف الحتمال معهودیۀ الحوا        
فان الحجیۀ من قبله غیـر مسـتلزمۀ للوالیـه          . الحوادث الواقعۀ و الفروع المتجددۀ التی لیس منها بخصوصها اثر فی االخبار و اللجعلهم حجۀ من قبله                

 .والیۀ و ان علم والیۀ حجۀ اهللا عجل اهللا فرجه کما عرفت فتامل جیداًالمطلقۀ لعدم المالزمۀ عقالً و ال عرفا بین الحجیۀ و ال
ق از اجله علما و فقهای امامیه معاصر و از شاگردان سید محمد مدرس و میـرزای شـیرازی اسـت و از مراجـع تقلیـد                       . ه1355ـ متوفی به سال     ]52[

لدولۀ، است که در اوائل نهضت مشروطیت به فارسی تألیف نمـود و بـرای اولـین    مهمترین اثر او تنبیه االمۀ و تنزیه الملۀ فی لزوم مشروطیۀ ا       . شیعه
 .ق چاپ شد. ه1337بار در سال 

اما . و اثنتان منها قابلتان للتفویض. ـ ان للوالیۀ مراتب ثالث، احدیها و هی المرتبۀ العلیا، مختصۀ بالنبی و اوصیائه و غیر قابلۀ للتفویض الی احد                 ]53[
و هـذا المرتبـۀ غیـر قابلـۀ للسـرقۀ و ال            » النبی اولی بالمؤمنین مـن انفسـهم      « کونهم اولی بالمؤمنین من انفسهم بمقتضی االیۀ الشریفۀ          غیر القابلۀ فهی  

سـد  و اما القابلۀ للتفویض فقسم یرجع الی االمور السیاسیۀ التی رجع الی نظـم الـبالد و انتظـام امـور العبـاد و                         . یمکن این یتقمص بها من ال یلیق بها       
و قسم الی االفتاء و القضاء، و کان هذان المنصبان فی           . الثغور و الجهاد مع االعداء و الدفاع عنهم و نحو ذلک مما یرجع الی وظیفۀ الوالۀ و االمراء                 

صوبا لخصوص القضـاء    بل فی عصر الخلفاء الثلثۀ لطائفتین، و فی کل بلدٍ، او صُقع، کان الوالی غیر القاضی فصنف کان من                  ) ع(عصر النبی و االمیر     
نعم اتفق اعطاء کلتا الوظیفتین لشخص واحد الهلیته لهمـا، اال         . و االفتاء، و صنف منصوبا الجراء الحدود و نظم البالد و النظر فی مصالح المسلمین              

 ما یکون من توابـع القضـاء کاخـذ    و ال اشکال فی ثبوت منصب القضاء و االفتاء للفقیه فی عصر الغیبۀ و هکذا . ان الغالب اختالف الوالی و القاضی     
و انمـا  . المدعی به من المحکوم علیه، و حبس الغریم المماطل، و التصرف فی بعض االمـور الحسـبیه لحفـظ مـال الغائـب و الصـغیر و نحـو ذلـک           

 .االشکال فی ثبوت الوالیۀ العامۀ و اظهر مصادیقها سد الثغور و نظم البالد و الجهاد و الدفاع
کنـیم و تنهـا از تـو کمـک            سپاس برای خداوند ارباب همه جهانیان، بخشنده مهربان، مالـک روز جـزا، تنهـا تـو را بنـدگی مـی                     ) 14فاتحه  (ـ  ]54[

 .جوییم می
 .کند ها و زمین و پروردگار عرش از آن چه او را وصف می منزه است پروردگار آسمان) 82زخرف (ـ ]55[
. شـود  دهد و کسی خالف خواست او پنـاه داده نمـی   همه چیز به دست اوست و او پناه می) پادشاهی(بگو کیست که ملکوت ) 88مؤمنون (ـ  ]56[

 .دانستید اگر می
 .معبودی جز او نیست که پروردگار عرش با کرامت است. پس بلند مرتبه است خداوند پادشاه بر حق) 116مؤمنون (ـ ]57[
 آن اوست و فرزندی نگرفته و برای او در پادشاهی شریکی نیست و همه چیز را او                ها و زمین از     که پادشاهی آسمان  ) خدایی(آن  ) 2فرقان  (ـ  ]58[

 .آفریده سپس اندازه برایش مقدر ساخته است
 .کنند ها و آن چه در زمین است خداوند پادشاه پاک توانمند خردمند را تسبیح می آن چه در آسمان) 1جمعه (ـ ]59[
 . و زمین از آن خداوند است و او بر هر چیزی تواناستها و پادشاهی آسمان) 189آل عمران (ـ ]60[
کنـد و او بلنـد مرتبـه و     ها او را خسته نمی ها و زمین است در حالی که نگاهداری آن         تخت قدرت و حاکمیت او بر همه آسمان       ) 255بقره  (ـ  ]61[

 .بزرگ است
شوند و نه مالک زیان و سودی برای خود بـوده و نـه                و خود آفریده می   آفرینند    سوای او خدایانی اختیار کردند که چیزی را نمی        ) 3فرقان  (ـ  ]62[

 .آوری رستاخیزند مالک مرگ و زندگی و نه مالک گرد
 .یی جز به قدر کوششی که کرده نیست انسان را بهره) 39نجم (ـ ]63[
نیـازت   کرد، و تـو را پـر هزینـه یافـت و آنگـاه بـی      آیا تو را یتیم نیافت پس پناهت داد، و تو را گمشده یافت پس راهنمایی        ) 8 تا   6ضحی  (ـ  ]64[

 .ساخت
 .تو، به نعمت و لطف پروردگارت، دیوانه نیستی  و تو را به خلق و خویی پسندیده و بس بزرگ است) 4و2قلم (ـ ]65[
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 .بگو من برای شما نه مالک زیان هستم و نه رشد) 21جن (ـ ]66[
 .بالً به او داده و آگاه به آن بودیمو به یقین رشد ابراهیم را ق) 51انبیاء (ـ ]67[
 .پس آن دو، بنده ای از بندگان ما را یافتند که او را از نزد خود رحمت داده و از پیشگاه خودمان به او دانشی آموخته بودیم) 65کهف (ـ ]68[
، پس پیوسـته سعیشـان مشـکور خداونـد     و هر که خواهان آخرت باشد و کوشش خود را برای آن به جا آورد و مؤمن هم باشد        ) 19اسراء  (ـ  ]69[

 .خواهد بود
 .رسانیم و بخشش پروردگارت از کسی ممنوع نیست همه را، چه این دسته چه آن دسته، کمک از بخشش پروردگارت می) 20اسراء (ـ ]70[
 .و به تحقیق بعضی از پیغمبران را بر بعضی دیگر فضیلت دادیم و به داود زبور دادیم) 55اسراء (ـ ]71[
هـا   و سلیمان وارث داود شد و گفت ای مردم به ما زبان پرندگان آموخته شده و انواع چیزها به ما داده شده، همانـا کـه ایـن داده                    ) 16نمل  (ـ  ]72[

 .مزیت آشکار است
ان را پـاداش    دادیـم و ایـن چنـین نیکوکـار        ) قدرت قضـاء یـا ابـالغ احکـام        (و چون به رشد و استواری خود رسید به او حکم            ) 22یوسف  (ـ  ]73[

 .رسانیم می
و تـو   ...بـه مـن آمـوختی؛       ) ها  تأویل حدیث (پروردگارا به درستی که به من قسمتی از پادشاهی عطا کردی و تعبیر خوابهایی               ) 101یوسف  (ـ  ]74[

 .ولی من در دنیا و آخرت هستی
گیری و هـر       و پادشاهی را از هر کس بخواهی می        دهی  بگو ای خدای مالک پادشاهی، پادشاهی را به هر کس بخواهی می           ) 26آل عمران   (ـ  ]75[

 .توانا هستی) خیر(همانا که تو بر هر کار . گردانی، خیر و خوبی به دست تو است دهی و هر را که بخواهی خوار می که را بخواهی عزت می
بـودی حتمـاً از    تنـدخوی سـنگدل مـی   رفتـاری کـردی و اگـر     ها نرمی و خـوش  پس به واسطه رحمتی از جانب خدا با آن) 159آل عمران (ـ  ]76[

 ....شدند  اطرافت پراکنده می
 .مؤید ساختیم) جبرئیل(القدس  و به عیسی پسر مریم دالئل روشن دادیم و او را به روح) 87بقره (ـ ]77[
 .دانستی به تو آموخت و فضل خدا بر تو عظیم است و خداوند آن چه را که نمی) 113نساء (ـ ]78[
 . و خداوند با موسی سخن گفت سخن گفتنی خاص)116نساء (ـ ]79[
 .در آنجا والیت به حق و سلطنت از آن خداوند صاحب حق است) 44کهف (ـ ]80[
و کسانی که ایمان آوردند و هجرت نکردند شما را در نصرت ایشان کاری نیست مگر آن که هجرت کنند و اگر از شما در امر ) 72انفال (ـ ]81[

 .ها پیمانی وجود دارد  در این صورت متعهد به یاری کردن هستید جز علیه قومی که میان شما و آندین کمک و یاری بطلند
پیمان، پیرو و داماد، اما در قاموس فقط سه معنـی بـرای    محب، صدیق، نصیر، همسایه، هم    : برشمرده است » ولی«این معانی را برای     » المنجد«ـ  ]82[

 .محب، صدیق و نصیر: آن ذکر شده
 .گفتند منزهی تو ما را نسزد که به جز تو سرپرستان و دوستانی برای خود اختیار نماییم) 18فرقان (ـ ]83[
پس شیطان کارهای آنان را در نظرشان زینت داد، از همین روست کـه در ایـن روز هـم او ولـی ایشـان اسـت و آنـان را عـذابی           ) 63نحل  (ـ  ]84[

 .دردناک است
 .ا چنین پنداشتند که غیر از من بندگانم را اولیاء خود بگیرنده آیا کافر شده) 102کهف (ـ ]85[
 .و برای او شریکی در پادشاهی نیست و برای او ولی و یاوری به جهت ذلت و ناتوانی نیست و او را به عظمت بزرگ شمار) 111اسراء ( ـ ]86[
 .ت برای خود ولیی بگیرمها و زمین را پدید آورده اس بگو آیا غیر از خدا که آسمان) 14انعام (ـ ]87[
 .ای و برای شما سوای خدا نه ولیی هست و نه یاری دهنده) 22عنکبوت (ـ ]88[
 .مُثَل کسانی که برای خود سوای خدا اولیائی اتخاذ کنند مانند حال عنکبوت است) 41عنکبوت (ـ ]89[
 .پرستیدند و اکثرشان ایمان به جن داشتند ها جن را می ه آنگفتند منزهی تو و تو ولی ما هستی نه آنها بلکه چنین بود ک) 41سباء (ـ ]90[
آمـوختی، ای پدیـد   ) تأویـل احادیـث  (ها   پروردگار من، به تحقیق به من سهمی از پادشاهی دادی و چیزهایی از تعبیر خواب              ) 101یوسف  (ـ  ]91[

 . و به شایستگان ملحق نماها و زمین، تو ولی من در دنیا و آخرت هستی مرا مسلمان از دنیا ببر آورنده آسمان
 .باشد آیا به غیر از او اولیائی اتخاذ کردند در صورتی که همانا خداوند است که ولی می) 9شوری (ـ ]92[
 .و به خدا متوسل و متکی شوید او است که موالی شما است و چه دوست خوبی و چه یاور خوبی) 78حج (ـ ]93[
میراند و شما را جز او هیچ ولی و یاوری  کند و می ها و زمین هست، زنده می ه برای او پادشاهی آسمانبه درستی که خداوند، ک) 116توبه (ـ ]94[

 .نیست
 .ای نخواهی یافت گمراه سازد پس هرگز برای او ولی ارشاد دهنده) خدا(و هر که را که ) 17کهف (ـ ]95[
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آورد و کسانی که کـافر شـوند    ها به روشنایی در می ، آنان را از تاریکیخداوند ولی و سرپرست کسانی است که ایمان آوردند     ) 257بقره  (ـ  ]96[
 .آورد ها می اولیاء و سرپرستشان طاغوت است که از روشنایی خارجشان کرده به تاریکی

پیمان، همسایه،  ، همنعمت، دوستدار کند، منعم، ولی مالک، سید، بنده، صاحب بنده که او را آزاد می: در لغت عبارت است از» مولی«ـ معانی ]97[
 .موالی است» مولی«جمع ). به طور مطلق(مهمان، شریک، پسر، عمو، پسرعمو، پسرخواهر، داماد، خویشاوند 

 .و به خدا متوسل و متکی شوید او است که موالی شما است و چه دوست خوبی و چه یاور خوبی) 78حج (ـ ]98[
نامند، همه جا در کالم و دعـا و مناجـات خـود،     گیرند و می م که غالیان، او را خدایا مولی میـ جالب است که امیرالمؤمنین علی علیهم السال  ]99[

 .دهد کند و به ما هم همین را تعلیم می خدا را اله، رب، سید و موالی خود خطاب می
 .پس از نزد خود یاوری به من عطا فرما که از من ارث برد و نیز از آل یعقوب) 6و5مریم (ـ ]100[
 .و به درستی که ستمگران یاور یکدیگرند در حالی که خداوند یاور متقین است) 19جاثیه (ـ ]101[
 .گیرند مؤمنان کافران را به جای مؤمنان دوست خود نمی) 28آل عمران (ـ ]102[
 .شوند خدا نه ترسی هست و نه اندوهگین می) تحت سرپرستی(آگاه باشید که برای دوستان ) 62یونس (ـ ]103[
 .گویید تمنای مرگ بنمایید اید که شما یگانه دوستان خاص خدا هستید پس در صورتی که راست می اگر چنین تصور کرده) 6جمعه (ـ ]104[
 .ها دوستان و یاوران یکدیگرند پناه دادند و یاری کردند، آن) مهاجران را(و کسانی که ) 72انفال (ـ ]105[
 .عضی دوستان و یار بعضی دیگرندو کسانی که کافر شدند ب) 73انفال (ـ ]106[
 .خود نگیرید) یا یاور(پیمان  اید کافرها را به جای مؤمنان دوست هم ای کسانی که ایمان آورده) 144نساء (ـ ]107[
گرند و هـر    ها دوست و یاوران همدی      پیمان خود نگیرید آن     ها را دوست و هم      اید یهودیان و نصرانی     ای کسانی که ایمان آورده    ) 51مائده  (ـ  ]108[

 .کس از میان شما آنان را دوست و حامی خود بگیرد به تحقیق از آخرت مأیوس شده است
هایی که نمـاز بـر پـا     اند آن جز این نیست که ولی یا سرپرست و حامی شما خداوند است و رسول او و کسانی که ایمان آورده   ) 55مائده  (ـ  ]109[

و مـدرک  ) ع(را مفسرین و علمای امامیه در شأن حضرت امیـر  » و الذین آمنوا«این آیه و مرجع . ددهند و رکوع کننده هستن دارند و زکوه می    می
 .اند امامت یا خالفت آن حضرت گرفته

پـس همانـا   ) دهنـد  اهللا را تشـکیل مـی   هـا حـزب   این(و هر کس خداوند و رسول او و ایمان آورندگان را به دوستی خود بگیرد   ) 56مائده  (ـ  ]110[
 .البندحزب خدا غ

 .ها حزب شیطانند آگاه باشید که حزب شیطان همان زیانکارانند  از یاد خدا غافلشان ساخت این ها چیره شده شیطان بر آن) 19مجادله (ـ ]111[
ینـه از  ها خشم کرده است برای خود دوست و حامی نگیرید، هـر آ  اید قومی را که خداوند بر آن ای کسانی که ایمان آورده) 13ممتحنه (ـ  ]112[

 .اند آخرت مأیوس شده
 .بعضی نسبت به بعض دیگر سزاواری بیشتر یا تقدم دارند) چون خویشاوندان(صاحبان رحم ) 6احزاب (ـ ]113[
 ).یا شایستگان آمریت(اید اطاعت از خدا کنید و اطاعت از رسول خدا و از صاحبان امر  ای کسانی که ایمان آورده) 59نساء (ـ ]114[
که از خودشان است حتماً کسانی از آن        ) یا منصب و مسؤولیت   (را به رسول رد کنند و به صاحبان امر          ) اطالع شایعه (و اگر آن    ) 83نساء  (ـ  ]115[

 .شوند مند می جمع که اهل استنباطند از آن بهره
الموالی؛ من «گوید  تفسیر المناد می. شود یدر این آیه به معنای کسانی است که بر ما ترک والیت دارند که مفهوماً وارثان معنی م» موالی«ـ ]116[

در نتیجـه   » ...کلمه موالی جمع کلمه مولی است و منظور از مولی، ولی و سرپرست آدمـی اسـت                  «: نویسد  المیزان نیز می  . »مهم الوالیۀ علی الترکه   
ج (» انـد  نیز این کلمه را مفهوماً به معنای وارثان گرفتهسایر تفاسیر .... اند هایی هستند که در آیات ارث، وارث شناخته شده        مراد از موالی، همه آن    

 )540، ص 4
 .گذارند قرار دادیم هر یک را وارثانی برای آنچه پدر و مادر و نزدیکان به جا می) 33نساء (ـ ]117[
 .ها رو بگردان پس مدتی از آن) 174صافات (ـ ]118[
 .ام به شما ابالغ کردم را مأمور رساندنش شدهچه  پس اگر پشت کردید بدانید که من آن) 57هود (ـ ]119[
 .اند و مؤمن نیستند ها ایمان نیاورده سپس بعد از آن پشت کنند و این) 43مائده (ـ ]120[
 .نمایند گردانند در حالی که اعراض می سپس گروهی از آنان روی برمی) 23آل عمران (ـ ]121[
 .دهیم  دردناکی میو هر کس رو برگرداند او را عذاب) 17فتح (ـ ]122[
 .ای جز ابالغ روشن و صریح ندارد اعتنائی و پشت کردید بدانید که رسول ما وظیفه پس اگر بی) 92مائده (ـ ]123[
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چه در دل دارد گـواه        دارد و خدا را بر آن       و از بین مردم کسی هست که سخن او در امور دنیا تو را به شگفتی و تحسین وا می                   ) 204بقره  (ـ  ]124[
 .ترین دشمنان است یرد در حالی که هم او از سختگ می

گیـرد و   برای فساد و تباهی محصول و نسل شتاب می) یعنی مملکت و شهر(و چون به والیت و حکومت برسد در روی زمین         ) 205بقره  (ـ  ]125[
 .خداوند فساد را دوست ندارد

 تَّقِینَذلِکَ الْکِتَابُ الَ رَیْبَ فِیهِ هُدىَ لِلْمُ) 1بقره (ـ ]126[
 .ـ در دین اکراه وجود ندارد256ـ بقره ]127[
 . عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعُلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ یـ اِنَّ اهللاَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ األِحْسَانِ وَ إِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَی وَ یَنْه90َـ نحل ]128[
و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسـی پسـر مـریم و از همـه آنهـا      ) نیز(گاه که ما از پیامبران پیمان گرفتیم و از تو         یادآور آن ـ و به    7ـ احزاب   ]129[

 ).که با هر زحمت و مشقت است باید تبلیغ رسالت کنند(پیمان محکم گرفتیم 
کلمات خـدا  ) ها اثر نکرد که موعظه در آن ( سخت گردانیدیم    پیمان شکستند آنان را لعنت کردیم و دلهایشان را        ) بنی اسرائیل (ـ پس چون    ]130[

 .دهند را از جای خود تغییر می
 .ها وفا کنید اید به پیمان ای کسانی که ایمان آورده) 1مائده (ـ ]131[
 .اید بهره آنان را بدهید و با هر که پیمان و عقد حقوقی بسته) 33نساء (ـ ]132[
 .از عهد و پیمان سؤال خواهد شد) در روز قیامت(ود باید وفا کنید که البته همگی بر عهد خ) 34اسراء (ـ ]133[
 ....کنند  و کسانی که به عهد خویش به موقع خود وفا می) 177بقره (ـ ]134[
 ....کسانی که مراعات کننده امانات و عهد خویش هستند ) 8مؤمنون (ـ ]135[
اید و هیچ عهد شما را نشکسته و هیچ یک از دشمنان شما را یاری نکـرده باشـند،     ها عهد بسته    مگر آن گروه از مشرکان که با آن       ) 4توبه  (ـ  ]136[

 .اید نگاهدارید ها عهد خود را تا مدتی که مقرر داشته پس با آن
  همان کتاب9ـ صفحه ]137[
.  و نظر خود را بـرای پـس از حیـاتم بنویسـم             قلم و کاغذ و دوات بیاورید تا من رأی        : در آخرین روز حیات خود فرمود     ) ص(ـ پیامبر اکرم    ]138[

 .گویند اطرافیان، و به طور ارجح، عمر با آوردن قلم و دوات مخالفت کرد می
 .ـ متن این روایت در کتب حدیث اهل سنت از عمروعاص نقل شده، یعنی راوی خبر عمروعاص است]139[
 12و11و10ـ همان کتاب صفحات ]140[
 .های امام خمینی در پاریس، جلد یک انتشارات قلم ها و سخنرانی ها، مصاحبه ی حق، مجموعه ای از پیامندا: ها ـ مأخذ نقل قول]141[
  کتاب تنبیه االمه و تنزیه المله9ـ صفحه ]142[
 .ـ این جمله یک عبارت عربی است و آیه قرآن نیست]143[
 31ـ توبه ـ ]144[
  همان کتاب27ـ صفحه ]145[
  همان کتاب27ـ صفحه ]146[
  همان کتاب27ـ صفحه ]147[
  همان کتاب10ـ صفحه ]148[
  همان کتاب10ـ صفحه ]149[
  همان کتاب10ـ صفحه ]150[
  همان کتاب27ـ صفحه ]151[
  همان کتاب28ـ صفحه ]152[
 )257ره  ـ بق116 ـ توبه 9 ـ شوری 101 ـ یوسف 41 ـ سبا 14 ـ انعام 111 ـ اسراء 102 ـ کهف 18از جمله در فرقان (ـ ]153[
اهللا سـید محمـد       اثـر آیـت   » چند گفتار «به کتاب   » ولی، والی، وِالیت و وَالیت    «ـ برای اطالع بیشتر از مفاهیم و معانی نظری و عملی کلمات             ]154[

 . رجوع کنید277 تا 274، و 73 تا 60جواد غروی، نشر نگارش، صفحات 
و وعـده بدهیـد یـا       (کنید بگویید     کنید ؟ گناه این کار که آن چه را نمی            عمل نمی  گویید که   اید چرا چیزی می     ـ ای کسانی که ایمان آورده     ]155[

 !نزد خدا بسیار بزرگ است) ادعا نمایید



  نهضت آزادی ایران/تفصیل و تحلیل والیت مطلقه فقیه
 

 

 79

 :مه یضم
 

  یبسمه تعال
 ران ی ا ینهضت آزاد

 1340س  یتاس
3/10/1366 

  
 

 بیانیه نهضت آزادی ایران پیرامون والیت مطلقه فقیه
 »انقالب چهارم«یا 

 
 )1( ایاک نستعینایاک نعبد و

و به منظـور پایـان دادن بـه اختالفـات           ) که معلوم نشده است چه بود     (  رهبر انقالب در پاسخ پرسش آقای رئیس جمهور         
، در بحبوحه آشـفتگیها و خـون و خرابیهـای تـداوم جنـگ               1366 دیماه   16ای به تاریخ      داخل جناحهای حاکمیت جوابیه   

 در رأس مباحـث و مسـائل مهـم کشـور قـرار دارد و مقصـد و محـور بیانـات،                       این جوابیـه هنـوز    . تحمیلی صادر فرمودند  
ها، تاویل و تفسـیرها و   آقایان عظام با خطبه . باشد  های سران روحانی صاحب اقتدار انقالب و نظام می          مناقشات، و مصاحبه  

. اند نشورنامه یا فرمان صادره گذاردهو در تأیید و تعظیم م» امام امت«سابقه در سپاس و ستایش     ها، مسابقه بی    با توبه و تعلق   
بدون آنکه غیر خودشان را اجازه نظر و یا حق حیات و حضور در چنین امر خطیر دینی و ملی بدهند بـرای بقـا و قـدرت                            

 !پوشند دوزند و می برند و می خود لباس جدید می
یا و دین و نواهـای اضـطراب و اعتـراض       از سوی دیگر، در میان قشرهای جامعه موجی از سرگردانی و نگرانی درباره دن             

تـرس از آن اسـت کـه انقـالب ضـد اسـتبدادی و ضـد اسـتعماری اول مـا                      . نسبت به نوین ارمغان ناخواسته برپا شده است       
 !بازگشت ارتجاعی به یک استبداد مضاعف هالکت بار دولتی و دینی بنماید

پرستی به جای خداپرستی و مقابله بـا اسـتبداد            با شخص   نهضت آزادی ایران که فریضه اصلی و همیشگی خود را مبارزه            
هـای آن   داند و دفاع از آزادی و حاکمیت ملی و از آرمانهـای انقـالب، در سـرلوحه برنامـه      داخلی و استیالی خارجی می    

سیاسـی  اظهارنظر اصولی و تعیین موضع عقیـدتی و         . قرار دارد، الزم دید در این جنجال پردامنه، تا چندان دیر نشده است            
بنماید و سپس به خواسته خدا به تفصیل و تحلیل جامع مسـئله، از دیـدگاههای اجتمـاعی، حقـوقی و اسـالمی، کـه آغـاز                   

 .کرده است، بپردازد
   خوشبختانه رهبر انقالب با سعه صدر قابل تقدیری در منشورنامه خود باب سئوال و راه اظهارنظر و اشکال را بـاز کـرده                       

اشکال بلکه تخطئه یک . کنیم کسی را حق اشکال نیست گوئیم و می نباید ماها گمان کنیم که هر چه می   البته  «: اند  فرموده
 ».هدیه الهی برای رشد انسانها است

والیـت مطلقـه    «دربـاره   ) کنیم هر ایرانی یکتاپرست آزاده و هـر فـرد آگـاه فهمیـده               و فکر می  (  نظر نهضت آزادی ایران     
السـالم و بـا حـق تشـخیص مصـلحت اسـالم و تغییـر                  انشینی رسول اکرم و ائمه اطهار علـیهم       ، آن طور که با داعیه ج      »فقیه

 :شود به شرح ذیل خالصه می. اند احکام، آن را در مرتبه باالتر از خدا قرار داده
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د کـه   زای زیاد وجـود دار      های رهبر انقالب و تفاسیر گوناگون بعدی، ابهامهای فراوان و تضادهای هرج و مرج               ـ در نامه  1
 .توان اظهارنظر قطعی کرد و نه قابل اجرا در عمل است تا دقیقا روشن و رفع نشود نه می

کننده بسیاری از مفـاهیم و منظورهـا و اصـول قـانون اساسـی بـوده، اسـاس حقـوقی کشـور و                          ـ زیر سئوال برنده و نقض     2
 .باشد  تعهدات در تعارض میهمچنین با آرمانهای انقالب و بیانات و. ریزد های جامعه را به هم می پایه

داده شده است چنین حکومت در عمل، چـه فـرق بـا             » والیت مطلقه فقیه  «ای که به      العاده  ـ با اختیارات خودرأیانه و فوق     3
اگر یک فقیهـی یـک مـورد دیکتـاتوری بکنـد از             «استبداد مطلقه یا دیکتاتوری بر ملت دارد که درباره آن فرموده بودند             

 )2( اسالمافتد پیش والیت می
ـ قدرت مطلقه اعطائی به حکومت یا به والیت فقیه مبانیت آشکار با اسـالم و توحیـد ابراهیمـی داشـته قـرآن و سـنت و                      4

 .کنند و بنابراین فاقد اصالت و اعتبار است عترت آن را تأیید نمی
ز فرسـتاده خـدا قـرار داده بـه او              این چه فرمانی است و چه انقالبی در ایران و اسالم که حکومـت را در موضـع بـاالتر ا                    

گیـری در مصـالح دولـت و     و بدون مشورت با امت تصـمیم   » ) 3(وشاورهم فی االمر  «دهد برخالف نص صریح       اختیار می 
یک طرفه لغو کند و     » ) 4(اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئوال     «امور ملت نماید، تعهدات و قراردادها را علیرغم دستور ازلی           

گذارده به عقل خود مصلحت اسالم را تشخیص داده فروع و احکام الهی را موقتـاً یـا دائمـاً    » ما انزل اهللا«ا و پا فراتر از خد   
 !؟) 5(تعطیل نماید

پیغمبر خدا اجازه تغییر و تصرف در احکام و آداب دین را نداشته و خروج از قبله یهودیان، بـرای توجـه بـه                        ! اهللا     سبحان
دانست تا از خدا تقاضا نکـرده         گذار اسالم را با آنکه آرزو داشت و مصلحت اسالم و مسلمین می             خانه یادگار ابراهیم پایه   

 !را نگرفت دستور تغییر قبله را نداد) 6(»فلنولینک قبله ترضیها«و اجازه 
فرمود و هرگز ادعا نداشت کـه تشـخیص        ها و نظر شخصی تفکیک می         در حالی که رسول خدا وحی الهی را از خواسته         

 !نمایند  امر او امر خدا است، آقایان امر ولی فقیه را معادل امر خدا اعالم میو
مادام کـه در    . »میزان رأی مردم است   «ـ به فرض آنکه ایرادهای باال وارد نباشد، از آنجا که هنوز هم به فرموده خودشان                 5

 کشور و انضمام به نظام به تصـویب اکثریـت           برای اداره » والیت مطلقه فقیه  «این امر خطیر مراجعه به آراء عمومی نشده و          
بـه همـان دلیـل کـه در انقـالب اول بـرای تبـدیل                . ملت ایران نرسیده باشد فاقد مشروعیت و ارزش و اعتبار قانونی اسـت            

مشروطه سلطنتی به جمهوری اسالمی و برای تنفیذ قانون اساسی، کـه هـر دوی آنهـا موافـق شـرع امـور و مـورد قبـول و                              
 .پرسی به عمل آمد  بود، برای سندیت داشتن و قانونی و الزامی بودن همهپیشنهاد رهبر

پیمائیها و شعارهای سال    در این فرمان یا فتوی یک سلسله اصول تازه و توسعه و تغییرات فراگیر وجود دارد که نه در راه     
وقتـی  .  خمینـی اشـاره شـده بـود    های نجف و پـاریس آقـای   ها و مصاحبه  ها و وعده     خواسته شده است و نه در اعالمیه       57

اند که والیت مطلقه فقیـه   نمایند و بعضاً اظهار داشته سران و مسئولین دست باال اقرار به عدم آشنائی و اشعار قبلی خود می             
 سال گذشته مطرح نبوده است مسلما عامه ایرانیان کـه اکثریتشـان رأی بـه انقـالب اول و بـه قـانون اساسـی                          1300در طی   

 .اند  و تأیید نسبت به این مسئله نداشتهدادند توجه
  بنابراین اگر احتیاج یا اصرار به ابرام و اجرای این فتوی و اصل باشد الزم است، پس از آنکه اصـول و مـوازین و مـوارد                           
استعمال آن دقیقاً و تفصیالً تعریف و تدوین گردید و مردم در یک محیط عام و امـن و آزاد نسـبت بـه آن آگـاهی پیـدا                            

پرسـی خـالی از انحصـار و اختنـاق و از ارعـاب و آزار، همـانطور کـه در دو                        همـه . شـود » پرسـی   همه«مبادرت به   . ردندک
 .رفراندوم گذشته انجام شده است
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  در غیر این صورت و با عدم تصویب اکثریت، هر گونه استنباط و استفاده و اجرا که در این بـاره بـه عمـل آیـد خـالف                    
 .نت در امانت است و در نزد خلق و خالق پیامدهای دردناک برای آمرین و عاملین خواهد داشتشرع و قانون بوده خیا

  ما امیدواریم به خواسته خدا و کمک او به زودی اعالمیه تفصـیلی تحلیلـی در ارائـه و اثبـات نظریـات بـاال را تکمیـل و                       
گانـه و    آهنـگ کننـده قـوای سـه         ت جمهوری که هـم    ایم و از مقام ریاس      ولی از هم اکنون آماده    . تقدیم ملت عزیز بنمائیم   

نمائیم یک میزگرد مناظره آزاد و امن در صدا و سیمای جمهوری اسالمی ترتیب داده              رئیس قوه مجریه هستند، تقاضا می     
از متصدیان و مدافعین فرمان، از افراد شـاخص قشـرهای مختلـف کشـور مخصوصـاً افاضـلی از روحانیـت غیروابسـته بـه                     

یر مجذوب یا مرعوب و از نهضت آزادی و گروههای ملی و مذهبی کشور دعوت نمایند تا بحـث و بررسـی                      دستگاه و غ  
 .ساز به عمل آمده برای روشن شدن افکار عمومی نظریات موافق و مخالف ابراز گردد در این مسئله سرنوشت

 )7(اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیرالمغضوب علیهم و الالضالین
 نهضت آزادی ایران

 1366 دیماه 30
 
 )ای از نیایش همه روزه هر مسلمان جمله(جوئیم  تنها تو را بنده فرمانبریم و تنها از تو کمک می) 1(
 30/6/58های اسالمی سرأسر کشور در  در جمع انجمن) 2(
 .بنما) و نظرخواهی(مشورت ) جنگ و اداره امت(ـ و با آنها در امر و کار 159آل عمران ) 3(
 .شود بازخواست می) در نزد خدا(ـ نسبت به عهد و پیمانها وفادار باشید به درستی که عهد و قرار 34اسراء ) 4(
 .ـ و من لم یحکم بما انزل اهللا فاولئک هم الکافرون، هم الظالمون و هم الفاسقون47 و 45 و 44مائده ) 5(
 گردانیم که خشنودت سازد بر میای  ـ بنابراین روی تو را به سوی قبله144بقره ) 6(
را خریدند و  ) و عذابت (مندشان ساختی نه آنها که خشم         راه کسانی که از نعمت و رحمت بهره       . خدایا ما را به راه راست خودت رهبری فرما        ) 7(

 .نه گمراهان
 
 


