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 مقدمه

به خود ، آیا همه اهمیتاین بااین نکته که به همیت والیتمداری است و نگارنده در این مقدمه توجه دادن به ا خنس

 ای وقت بگذارید.انید و چند دقیقهای دربارۀ والیت فقیه بخوصفحه دهید چندحق نمی

 إِلَيْهِ ابْتَغُوا وَ اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا»کند: خداوند متعال توسل به والیت را راه تقرب به خویش معرفی می

 آبروی و صالح عمل ، ایمان از]  ایوسیله و آویزدست و کنید پروا خدا از! ایمان اهل ای(؛ 15)مائده:  الْوَسيلَةَ

مراد این ؛ باإلمام إليهِ تقرَّبُوا»که در تفسیر قمی آمده است: ، چنان.«بجویید او سوی به تقرّب رایب[  درگاهش مقرّبان

و نیز در آیۀ دیگری برای رسیدن به مغفرت الهی توسل به رسول اکرم  1«است که به سبب امام به خدا تقرب جویید.

 شده است: سلم( و و اسطه قرار دادن ایشان توصیهوآلهوعلیهاهلل)صلی

 (61نساء:رَحيماً. ) تَوَّاباً اللَّهَ لَوَجَدُوا الرَّسُولُ لَهُمُ اسْتَغْفَرَ وَ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا جاؤُكَ أَنْفُسَهُمْ ظَلَمُوا إِذْ أَنَّهُمْ لَوْ

 تو نزد به گذاردند[مى پا زیر را خدا فرمانهاى ]و کردندمى ستم خود به کههنگامى مخالفان این اگر و

 مهربان و پذیرتوبه را خدا کرد،مى استغفار آنها براى هم پیامبر و کردندمى آمرزش طلب خدا از و دندآممى

 یافتند.مى

را پناهگاه و وسیلۀ  (السالمعلیهم)و ائمه  در توقیع مبارک خویش انبیا( الشریففرجهتعالیاهللعجل)عصر  حضرت ولیّو 

به شک افتاده بودند  ( السالمعلیه)ای در جانشینی امام عسکری م که عدههدایت مردم دانسته و به جمعی از مردم ق

 نوشته است:

سنگرهایى براى شما قرار داده که به  (السالمعلیهم)اید که خداوند از زمان حضرت آدم تا زمان امام حسن عسکرى آیا ندیده

ها پنهان شود، طورى که هرگاه یکى از آن عالمت آن هدایت شوید، به ه وسیلۀآنها پناه برید و عالئمى مقرر داشته تا ب

درخشد؟ ... از خدا بترسید و تسلیم ما دیگرى می اى غروب کند، ستارۀهر وقت ستاره گردد، وعالمت دیگرى ظاهر می

ع از آن رسد. آنچه بر شما پوشیده است، براى اطالگونه خیر و خوبى از ما به مردم میشوید و کارها را به ما واگذارید. همه

                                                           
 سیدمحمدحسین ؛ و نیز روایات در تفسیر این آیه بسیار است. برای نمونه، ر.ک.168، ص 1ج  ق،1121، قم، دارالکتاب، 1ابراهیم قمی، تفسیر القمی، چ بن. علی1

 .111-111، ص 5ج  ش،1192 للمطبوعات، األعلمی مؤسسۀ بیروت، القرآن، تفسیر فی المیزان طباطبایی،



اصرار نورزید، و به چپ و راست میل نکنید. مقصد خود را با دوستى ما براساس راهى که روشن است به طرف ما قرار 

 1دهید.

 تسلیم با والیتمداری است. یکتاپرستی توحید و سوی به جامعهفرد و  هدایتتوان آموخت که از این روایت می

 با جز شودنمی حاصل امر این و است عبودیت مقام به رسیدن و توحید تحقق اصلیِ رموز از بودن بیتاهل محض

. آنگاه، آزمایدمی را خود بندگانِ ـ غیبت عصر در چه و حضور عصر در چهـ  شرایط همۀ در که ،خداوند امتحانات

 والیت حریمآیند و مدافع ها سرافراز بیرون میخداباور به هدایت ولیّ خدا از آزمون جامعۀن مخلص و بندگا

 مانند.می

نور هدایت و  بستن به ایندل والیتمداری. کندمی نگاه مسائل به خدا نور باخدا صاحب بصیرت است که ولیّ 

: فرمود (سلموآلهوعلیهاهللصلی) اسالم گرامی رسول کههای روشنگرانه و دقیق ایشان است، چنانپیروی از فرمان

 نگاه خدا نور با او که مؤمن انسان تیزبینی و زیرکی به نسبت کنید تقواپیشه ؛اللَّهِ بِنُورِ يَنْظُرُ فَإِنَّهُ الْمُؤْمِنِ فِرَاسَةَ اتَّقُوا»

و خداوند متعال شرط مغفرت را والیتمداری و قرار گرفتن در پرتو  1«نماید[.می درک را امور حقیقت ]و کندمی

 من و(؛ 81)طه:  اهْتَدَى ثُمَّ صالِحاً عَمِلَ وَ آمَنَ وَ ابَت لِمَنْ لَغَفَّارٌ إِنِّي وَ»فرماید: و می 1داندهدایت ولیّ خدا می

 .«اندبوده استوار هدایت بر و کرده شایسته کار و آورده توبه که کسانم آن همه آمرزگار

های پیچیدۀ دشمن و غبارآلودگی فتنه است. سازمان نمای جامعه و هادی جامعه در گذر از دسیسهولیّ خدا قطب

شود و در تاریکی راه با های اجتماعی نمیها و بحرانمند از راهبردهای ولیّ خدا، دچار کژراههنیز در این گذار، بهره

با رهاند. خود مردم را از کژراهه می اشارۀ انگشت به است که این ولیّ خداکند. نورافکن والیت مسیر را گم نمی

 سالمت گذشت.ها بهتوان از گرداب فتنه عبور کرد و از بحرانولیّ خدا است که می

ای با تدابیر امام خامنه 1188های این وضعیت در عصر کنونی عبور امت اسالمی ایران از فتنۀ یکی از نمونه

العالی( است. ایشان، با بازشناسی فتنه، به مدیریت بحران پرداخت به این بیان که حق را از باطل تفکیک کرد )مدظله

 أَهْوَاءٌ الْفِتَنِ وُقُوعِ بَدْءُ إِنَّمَا»آموزد: السالم( چنین می)علیهکه جدش امیرالمؤمنین سازی نمود، چنانو حق را شفاف

                                                           
 .179، ص 51اراالنوار،همان، ج. محمدباقر مجلسی، بح1

البیت قم، مؤسسۀ آل الشیعه،حسن حر عاملی، وسائلمحمدبن ؛118، ص1ج  ،.ق1127 االسالمیۀ، دارالکتب تهران، ،1چ الکافی، یعقوب کلینی،. محمدبن1

 .118، ص 11ج محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، همان،  ؛18، ص 11ق، ج1129السالم(، )علیهم
 .192-189، ص 11همان، ج  طباطبایی، سیدمحمدحسینر.ک. . 1



 هواهایى هافتنه ظهور ؛ ابتداىالْمُرْتَادِينَ عَلَى يَخْفَ لَمْ الْحَقِّ مِزَاجِ مِنْ خَلَصَ الْبَاطِلَ أَنَّ تُبْتَدَعُ ... فَلَوْ أَحْكَامٌ وَ تُتَّبَعُ

 حق با آمیزش از باطل کند. ... اگرمى خودنمایى بدعت چهرۀ در است که احکامى و شودمى پیروى که است

 1«.ماندنمى پوشیده جویانحق بر راه شود، خالص

 از فضیلت و علمچرخد و  کوهساری است که آسیاب جامعۀ اسالمی به دور آن می که است یمحور ولیّ خدا

. بنابر این بیان، والیتمداری در 2«السَّيْلُ عَنْهُ يَنْحَدِرُ الرَّحَى مِنَ الْقُطْبِ مَحَلُّ مِنْهَا مَحَلِّي أَنَّ»شود: می جاری وجودش

پذیری در سازمان و اطاعت از الیت است. باید توجه شود که مراد از والیتسازمان سبب انسجام حول محور و

مراتب نظامی یا های ایشان تنها به معنای رعایت سلسلهریزی سازمانی حول محور گفتار و ابالغفرمان والیت و برنامه

ار والیت سنجیده شود و ها با معیاداری نیست. بلکه مراد نهادینه شدن این فرهنگ است که تمامی وظایف و تصمیم

های کالن چنین برخوردی سبب وحدت رویه در سازمان از دستورهای جزئی تا تصمیم گذاری شود.شارزطبق آن 

که حضرت فاطمه چنانچراکه سازمان در مداری مشخص حول محور والیت در حرکت خواهد بود، خوهد بود، 

 خداوند؛ الْفُرْقَةِ مِنَ أَمَاناً إِمَامَتَنَا لِلْمِلَّةِ وَ نِظَاماً طَاعَتَنَا اهللُ ... عَلَفَجَ»»علیها( در خطبۀ فدکیه فرمود: اهللزهرا )سالم

 ها تفرقه از ماندن امان در عامل را ما رهبری و اسالمی امت در اجتماعی نظم برقراری سبب را بیت اهل ما از پیروی

 1.«است داده قرار

و عمود خیمۀ اسالم والیت است.  است اسالم ناب از پیروی گرو در سالم زندگی وسعادتمند  مطلوب جامعۀ تحقق

 بهبرآورده است  ناب اسالمکه  رستگاری فریاد و دینداری ندای و ماندمی باقی دینی هایارزش که است والیت با

 پرتو در و والیت محوریت با جز اسالمی کاماح اجرای و شریعت تحقق و اسالمی هدایت ؛شودمی مخابره جهان

نیست، چراکه  ممکناش را به دست گرفته است که ولیّ خدا راهبری اسالمی بینیجهان با هماهنگ و مقتدر نظامی

 4«.است عزت تمام امر صاحبان از اطاعت؛ الْعِزّ تَمَامُ الْعَدْلِ وُلَاةِ طَاعَةُ»

                                                           
 .88ص همان، حسین شریف رضی، محمدبن. 1
 .179، ص51. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، همان، ج1

 .111، ص 19، بحاراألنوار، همان، ج مجلسى . محمدباقر1
 .192ق، ص 1112 مدرسین، جامعۀ قم، العقول،تحف حرانی، شعبهابن علیبن. حسن1



یت خود را همتای قرآن معرفی در حدیث ثقلین، اهل ب  ،(سلموآلهوعلیهاهللصلی) رسول خدابدین سبب است که 

ند که اگر امت اسالمی در اندیشه اخالقی و عملی و نظری و معرفتیهای اآنان نیکوترین اسوه در همۀ زمینه کرد که

بختی و قرب به پیماید و به کماالت انسانی و نیکه سعادت را می، قطعاً راو عمل و اخالق و گفتار به آنان تأسی کند

 که به قرآن و عترت؛ مادامیبِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا ابداً مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ»واهد شد و هرگز منحرف نخواهد گشت: خدا نایل خ

 1«شوید.تمسک جویید، هرگز گمراه نمی

ست، که جز پیروی خالصانه از والیت راهی برای هدایت جامعه به سوی در این روایت به والیتمداری توصیه شده ا

 سعادت نیست.

 سلم( فرمود:وآلهوعلیهاهللو نیز در حدیث قدسی است که خطاب به رسول گرامی اسالم )صلی

 1.الْأَشْقِیَاءِ ىعَلَ حُجَّۀً یَکُونُ وَ السُّعَدَاءَ بِهِ أَهْدِی هَادِیاً قَوْمٍ لِکُلِّ قَضَیْتُ قَدْ إِنِّی وَ

 است حجت او هم و کنممى هدایت را اهل سعادت او به وسیلۀ که امداده قرار راهنما یک گروهى هر براى من

 .اشقیاء براى

، همه اهمیتکند نهفته است. با اینمیوالیتمداری و حرکت در مسیری که ولیّ خدا مشخص در بیش از اینها این و 

 ای وقت بگذارید؟ای دربارۀ والیت فقیه بخوانید و چند دقیقهصفحه دهید چندحق نمیبه خود آیا 
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 .116، ص 1همان، ج  بحاراألنوار،. محمدباقر مجلسی، 1

 .11، ص 11. همان، ج 1



 شناسیمفهوم اول. فصل

 . ولی1-1ّ

به معانی « ولْی»واژۀ  است. شده مشتق ،نزدیکی و قرب معنای به ،«فَلْس»بر وزن  الم[، سکون ]با «ولْی» ریشۀ از «لیّو»

تسلط، قدرت، فرمانروایی، نصرت، محبت، دوستی، کمک، توان معانی قرب، دیگری متعددی آمده است؛ می

را به این واژه ها رستی و تصرف در اشیاء و امور انسانپذیرفتن مسئولیت، حکم، سلطنت، پشتیبانی، زمامداری، سرپ

 1نسبت داد.

ای میان آنها گونه که فاصلهقرار گرفتن چیزی در کنار چیز دیگر به آن« ولْی»رسد معنای اصلی واژۀ به نظر می

 نیست آنها از که چیزی کهرود میکاربه بیشتر یا چیز دو توالی دربارۀ و والء اند:و گفته 1است. (نزدیکىنباشد )

 3نباشد. شانمیان

 میان قرب که جهتی آن در و است دیگران از اولی شده دارعهده را او والیت که کسآن به نسبت ولیّ بنابراین،

 و اولی ولیّ معنای اصل» :انداز این روست که گفته .باشدمی دیگران از ترنزدیک وی به ولیّ آمده، حاصل او و ولیّ

 5 «اوست. ولیّ شود کسی امر دارعهده که کس هر»و  4.«است گونههمین نیز مولی. باشدمی احق

                                                           
، مادۀ 815فارسی(، ص -لی؛ فرهنگ نوین )عربی، مادۀ و811-811، ص 5ج ، ق1121 مرعشی، اهللآیت کتابخانۀ قم، الموارد، اقرب  الشرتوتی، الخوری سعید. 1

 شرح غریب فى المنیر المصباح .  فیومى،117، ص 5؛ النهایه، ج 161، ص 1ش، ج 1175مرتضوی،  تهران، ،1 چ ،البحرین مجمع طریحی،  محمدبنولی؛ فخرالدین

 محمد راغببنحسین ابوالقاسم ؛1512 ص ،6 ج الصّحاح، جوهرى، ادحمّ بن اسماعیل  ؛111 ص ،1 ج اللغه، مقاییس معجم فارس، ابن. 671 ص ،1 ج الکبیر،

 مجمع طریحی،  محمدبنفخرالدین. 529 ص البالغه، اساس زمخشرى، ؛885 ص، ق1121 کتاب، نشر دفتر تهران، ،1 چ ،القرآن غریب فی المفردات اصفهانی،

 .1711ص  ،1ج  المحیط، القاموس ؛ فیروزآبادی،155 ص ،1 ج ش،1175 مرتضوی، تهران، ،1 چ ،البحرین

والیت به کسر واو، به  (.115، ص 7ج  همان،بنایی،  قرشی اکبر)علی« شدیم. دور نزدیکى، از پس: «وَلْىٍ بَعْدَ تَباعَدْنا: »گویند که؛ چنان111ص ،6ج اللغۀ،. مقاییس1

الدّین عبدالحمید و )محی شود که بر کار کسى سرپرستى کند.به کسى گفته مى امیرى، و به فتح آن به معناى نصرت و یارى کردن است، و ولى، معناى سلطنت و

 (581اللغۀ، صعبداللطیف السبکی، المختار من صحاح

 ومن ،الدین حیث ومن النسبۀ، حیث ومن المکان، حیث من للقرب ذلک یستعار و منهما، لیس ما بینهما لیس حصوالً فصاعداً شیئان یحصل أن: والتوالی الوالء». 1

 (885ص ، همان اصفهانی، راغب محمدبنحسین ابوالقاسم. )«واالعتقاد والنصرۀ الصداقۀ حیث

 (112ص  طوسی، شیخ ،العشر لرسائل. )ا«المولى وکذلک واألحق، األولى هو الولی أصل إنّ»مبرد گفته است:  .1

 (1519ص  ،6ج  صحاح، )جوهری، «ولیّه فهو واحد أمر وَلِیَ من کلّ و. «5



 . والیت1-2

ای دو طرفه اضافه برادر بودنهمچون گویی کند که والیت اگر با معنای قرب سنجیده شود، این ابهام را ایجاد می

که ممکن است از یک طرف  مطرح در قرآن قرب خاصى است قربِاما قرب در فرهنگ قرآنی چنین نیست. است. 

ش بر آدم و اییوال ۀمطلق ۀبنابر سیطر -که هرچند خداوند بدین بیان ،حاصل باشد ولى از طرف دیگر حاصل نباشد

صورتى  در(، قرب انسان به خدا تنها 16 است )ق: از رگ گردن نزدیکطور یکسان کافر و مؤمن بهه ب - عالم

ه باشد و به همان اندازه است که والیت الهی عمال صالح و نیک را بجا آوردو ا باشدشود که انسان مؤمن حاصل مى

؛ (157)بقره:  ... اللَّهُ وَلِىُّ الَّذينَ آمَنُوا: »نایل آیدتقواى الهى را کسب کند تا بتواند به قرب الهى آدمی باید  را بپذیرد؛

 (.11 )فصلت: «اولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعيدٍ» تنها به خدا نزدیک نیستند، بلکه بسیار دورند:هاى کافر نهانسان

 تقریباً که دارد همراه به خود با نیز را دیگری معنایاست. افزون بر این، والیت  خاص یوالیت قرب معنایبنابراین، 

 سلطه نایمع آید، پدید والیتی هرگاه لذا،. است یافتن تصرف امکان و سلطه معنا، این شود؛نمی جدا آن از گاههیچ

 سرپرستی و تسلطوالیت به معنای قرب و نزدیکی را به معنای طبرسى  مفسر کبیرکه بود، چنان خواهد آن با نیز

معناى نزدیکى بدون فاصله است و او کسى است که به تدبیر امور از به از وَلىْ ولىّ»نویسد: گرداند و میبرمی

 1«دیگرى سزاوارتر است.

، است همراه دارد را آن والیت که آنچه بر ولیّ تصرف و قدرت سلطه، با که است یصخا قرب والیت معنای پس،

 مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِّنكُمْ يَتَوَلَّهُم وَمَن بَعْضٍ أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء وَالنَّصَارَى الْيَهُودَ تَتَّخِذُواْ الَ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا»آیۀ  درکه چنان

 ( آمده است.51)مائده: « الظَّالِمِينَ الْقَوْمَ يَهْدِي الَ اللَّهَ إِنَّ

 (.111 و 119: نساء) منفی والیت و( 11: کهف) مثبت والیت: است قسم دو برقرآنی  والیتالبته 

مراد از والیت در این نوشتار والیت متعلق به خداست که به بندگان خاصش تفویض شده است، تا امامت و رهبری 

 کشاند.معۀ بشری را برعهده گیرند و جامعه را به سوی نظام حق و جامعۀ ارزشی میجا

                                                           
 راغب محمدبنحسین ابوالقاسم« )الْامْرِ تَوَلِّى حَقیقَتُهُ وَ»داند: می امر تصدى و سرپرستى والیتْ حقیقت اصفهانی راغب ؛ نیز166-165، ص1البیان، ج. مجمع1

ن را در دست گرفتن کارى و حاکمیت به کسر واو را به معناى قدرت و تسلط بر کارى گرفته است و یکى از معانى آ« والیت» یشرتوت (؛885ص، همان اصفهانی،

 (1187، ص1جهمان،  الشرتوتی، الخوری سعید. )ر.ک. داندیبر آن کار م



 . فقه1-3

به آن را  برخی 1به معناى درک کردن چیزهاى مخفى نیز آمده. و 1در لغت، به معناى دانستن و فهمیدن است ،«فقه»

 1.اندضر به معلومات غایب معنا کردهپى بردن از معلومات حا

بدین ترتیب، فقه در لسان آیات و  1.به معناى تدبّر، تعمّق و فهم عمیق به کار رفته استهنگ دینی فردر  هاین واژ

معارف دینى و دستورهاى اسالمى  ۀعبارت از شناختى عمیق و وسیع نسبت به هم کهمفهومى گسترده دارد روایات 

به  تنها ،فقهادر اصطالح  ژهویتدریج، در اصطالح علما، بهاست و به بخش خاصى اختصاص ندارد، ولى به

مسائل عملى اسالم از واجب و حرام و مانند آنها تنها « فقه» ۀاز کلم ،امروزه. اختصاص یافته است« االحکامفقه»

 5متبادر است.

 دالیل( و منابع) روی از شریعت فرعی احکام به علم از فقه عبارت» اند:گفته - به معناى خاص -«فقه»در تعریف 

 6.«است آن تفصیلی

 . فقیه1-4

فقیه، در  7.علم و فهم و ادراک نسبت به چیزى است ۀشده که به معناى غلب فقه گرفته ۀاز ریش ، در لغت،فقیه ۀواژ

به معناى کسى است در نتیجه، فقیه  در صاحب خود داللت دارد.« فهم و درک»لغت، بر وزن فعیل، بر دوام صفت 

                                                           
 ص 11 ج العرب، لسان منظور، ابن و ،111 ص ،1 ج اللغه، مقاییس معجم فارس، المحیط، همان؛ ابنذیل واژۀ فقه؛ فیروزآبادی، قاموس اللغه،. جوهری، صحاح1

 اثیر، ابن...«  فقیه فهو ءبشى عالم کل و عالم: فقیه رجل و العلم انواع سایر على شرفه و لسیادته الدین علم على غلب و له الفهم و ءبالشى لعلما: الفقه »،511 -511

 .179 ص ،1 ج المنیر، مصباح فیومى،(. 165 ص ،1 ج النهایه،

 .9، ص1. موسوعۀ جمال عبدالناصر فی الفقه االسالمی، ج1

 .611ص ، همان اصفهانی، راغب محمدبنحسین ابوالقاسم. 1

؛ نیز در روایت 111 (، آیۀ9، توبه )18(، آیۀ 12؛ طه )16و  11(، آیات 17اء )؛ اسر68و  65 (، آیات6؛ انعام )7و  1(، آیات 61؛ منافقون )78(، آیۀ 1. ر.ک. نساء )1

 آگاه و بصیر دین، در را او بخواهد را اىبنده سعادت و خیر خداوند ِ؛ هرگاهالدّين فِى فَقَّهَهُ خَيْراً دٍبِعَبْ اللَّهُ ارادَ إذَا»السالم( آمده است: از امام صادق )علیه

 (11ص ،همان. ک.ر نیز. 11ص ،1ج ،ق1127 ،االسالمية دارالکتب تهران، ،1چ ،الکافی ،کلینییعقوب بنمحمد« ).گرداندمى

 .65، ص12ج، مطهری شهید آثار مجموعه افزارنرم از برگرفته ا،صدر تهران، آثار، مجموعهمطهری، مرتضی . ر.ک. 5

: ص ،1ج السالم؛ علیهم بیت اهل مذهب مطابق فقه فرهنگ: ک.ر ؛11االصول، صالدّین فیمعالم« )التَّفْصِیلِیَّۀِ ادِلَّتِهَا عَنْ الفَرْعِیَّۀِ الشَّرعِیَّۀِ بِالْأحْکامِ الْعِلْمُ هُوَ الْفِقْهُ». 6

 .92:  ص ،1ج ؛[ الفقه حد]، فصل(الفقه قسم) المجتهدین مالذ و الدین معالم. 179:  ص ،1ج ؛: الفقه ؛179: ص ،1ج المرتضى؛ الشریف ائلرس. 18

 .918، ص6ج همان،  الشرتوتی، الخوری سعید. 7



تفقه »نویسد: بدین سبب است که راغب ذیل این واژه می  این امر است.و متخصص در  که فهمى عمیق و دقیق دارد

 .1«إذا طلبه فتخصص

علماى اسالم با الهام از برخى روایات تعالیم اسالمى اما در اصطالح، با توجه به آنچه در تعریف فقه گفته شد، که 

احکام »فقه را فقط در مورد  ۀآنان کلم و اندتقسیم کرده« احکام و قوانین عملى»و « اخالق»، «عقاید»را به سه بخش 

 شوند.شناخته مى« فقیه»عنوان  اگونه مسائل تخصّص دارند بکسانى که در این، اندبردهکاربه« و قوانین عملى اسالم

از وجوب و حرمت و حلّیت و صحت و  -حکم فعل مکلّف را  اجتهاد ۀدر پرتو ملکعالمی است که فقیه بنابراین، 

 .آوردتفصیلى به دست مى ۀاز ادلّ - یر احکام تکلیفى و وضعىبطالن و سا

 . والیت فقیه1-5

 اسالم احکام اجراى بر نظارت و مسلمانان امور سرپرستىکه مراد از آن  خداوند ناحیه از تشریعى والیتی فقیه والیت

 خدا رسول والیت از آن و ،السالم()علیه امام والیت از فقیه والیت حقیقت، در. است اسالمى کشور ادارۀ و

 1 .گیردمى سرچشمه خدا والیت از هم آن وسلم( وآلهوعلیهاهلل)صلی

 دربارۀ والیت فقیه دو دیدگاه وجود دارد: والیت مطلقۀ فقیه و الیت مقیدۀ فقیه.

 . والیت مطلقۀ فقیه1-6

 اسالم یتى که پیامبرتشکیل حکومت داد، همان وال الشرایطوالیت فقیه مطلقه است و هرگاه فقیه جامع

باشد و بر مردم الزم است که از او اطاعت جامعه داراست، او هم دارا مى ۀدر امر ادار سلم(وآلهوعلیهاهلل)صلی

 این نظریه به فقهاى بزرگى مانند شیخ مفید، شیخ طوسى، شهید اوّل، شهید ثانى، صاحب جواهر، عالمه نراقى 1نمایند.

                                                           
 .611، ص همان اصفهانی، راغب محمدبنحسین ابوالقاسم. 1

 امام پژوهشکده سرشت،-بهشتی درسیاست،محسن علما نقش. 178ص ،16ج جواهر،. 8ص ،11ج والبرهان، الفایده مجمع. 516ص عوائداإلمام،. ک.. ر1

 خامنه سیدعلی ـ والیت. 111 ـ 65 ـ 59 ـ 16 ـ 11 صفحات ،(ره)امام حضرت آثار نشر مؤسسه ـ خمینی امام ـ فقیه والیت. 11ص ، اسالمی-انقالب و(ره)خمینی

 .علی دافعه-و جاذبه ،112 ص ،16 ج آثار، مجموعه. مجتبی-حسن امام مسجد1151 رمضان مبارک ماه) …و11- 18 صفحات یغات،تبل سازمان انتشارات ای،

 .151، ص1. ر.ک. عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج1



بسیارى  ،فرماید: اگر والیت فقیه عمومیت نداشته باشدصاحب جواهر مى 1داده شده است.میرزاى شیرازى نسبت  و

 1ماند.کارهاى شیعیان ائمه معطل مى از

  :دیفرمایموالیت مطلقه فقیه  دربارۀایشان   1طبق نقل فوق، معتقد به همین نظریه است.، سرّه()قدس حضرت امام خمینى

 اراتیاخت ایبود   ریام از حضرت شی( بسلموآلهوعلیهاهللصلیول اکرم )رس یحکومت اراتیتوهم که اخت نیا

اکرم  غمبریپ یکه برا یتی... وال. و غلط استاست، باطل هیاز فق شیب  ریحضرت ام یحکومت

  1.ستین یشک چیمطلب ه نیدر ا. است ثابتهم  هیفق یبرا باشد،ی( و ائمه  مسلموآلهوعلیهاهللصلی)

 کند:گونه تبیین میالعالی( والیت مطلقۀ فقیه را اینای )مدظلهامنهامام خ

الشرایط این است که دین حنیف اسالم که آخرین دین آسمانى است و تا روز مراد از والیت مطلقه فقیه جامع

شتن اسالمى ناگزیر از دا ۀطبقات جامع ۀهم ،لذا .ر جامعه استقیامت استمرار دارد دین حکومت و اداره امو

امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسالمى را از شر دشمنان اسالم و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعه  ولىّ

اسالمى پاسدارى نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّى قوى بر ضعیف جلوگیرى نماید، و وسائل 

این کار در مرحله اجرا ممکن است با مطامع و  پیشرفت و شکوفایى فرهنگى، سیاسى و اجتماعى را تأمین کند.

منافع و آزادى بعضى از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر رهبرى را 

طبق موازین شرعى به عهده گرفت، باید در هر مورد که الزم بداند تصمیمات مقتضى بر اساس فقه اسالمى 

تصمیمات و اختیارات ولى فقیه در مواردى که مربوط به مصالح  .ا صادر نمایداتخاذ کند و دستورات الزم ر

عمومى اسالم و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد 

 5.امّت مقدّم و حاکم است، و این توضیح مختصرى درباره والیت مطلقه است

 ساالریمردم ه معنای مردمساالری دینی است، نه به معنای دیکتاتوری. توضیح سخن اینکهمطلقه بودن والیت فقیه ب

 جاری اسالمی نظام جوهرۀ در که باشدمی احدی و حقیقت بلکه نیست ساالریمردم و دین ترکیب معنای به دینی

 واقعی ساالریمردم ققتح کهچنان شود،نمی مردم بدون کند عمل دین مبنای بر بخواهد نظامی اگر چراکه است،
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 هدایتی نقش که ،کشدمی رخ به را اسالمی پویای سیاست ساالریمردم به نگاه این.« نیست پذیرامکان دین بدون

 .جویدمی برائت دهندمی قانونی صبغۀ انحرافات به مردم رأی شعار با که غربی دمکراسی از و دارد مردم برای

 . امت1-7

 این جامعى جهت یک که شودمى اطالق امت کثیرى افراد به وقتىبر این باور است:  سرّه(عالمه طباطبایی )قدس

 هدفْ آن چه حال ،باشند داشته نظر در را هدف یک همه و باشد درآورده واحدى صورت به و متشکل را کثیر

 1.اختیارى چه و باشد اجبارى هدفِ

 . حکومت1-8

. 1حُکم دادن، فرمان کردن . 1 از مادۀ حکم[ به معنای ]مصدر جعلی[ حكومةدر عربی: )حُ مَ( ]   1حکومت

بر این اساس، حاکمیت در لغت به معنای سلطۀ برتر و تفوقِ همراه با منع از هر گونه پیروی  1یی آمده است.فرمانروا

ومرج بدین ترتیب، به نظام سیاسی مسلط حکومت گویند، چراکه از تشتت و ناامنی و هرج 1از نیرویی دیگر.

های علوم سیاسی ارائه شده است. برای نمونه، های گوناگونی از واژۀ حکومت در کتابکند. تعریفگیری میجلو

 شود:مورد بسنده می سهاز جمع این تعاریف به 

کند به رفتارهای اجتماعی مردم ارگانی رسمی که بر رفتارهای اجتماعی افراد جامعه نظارت داشته، سعی می ـ

 جهت بخشد.

اسی یکپارچه با هویتی خاص که بر مبنای مردم معین در سرزمینی مشخص تشکیل شده است و مردم نظام سی ـ

 5اند.تحت ادارۀ آن نظام سیاسی قرار گرفته

های حکومتی موجود وظایف و اختیارات هر کدام از آنها و روابطی که میان اندام مجموعه نهادهای فرمانروا،ـ 

 6.است

                                                           
 .71، ص 7ج، ق1117 اسالمی، انتشارات دفتر قم، ،5چ القرآن، تفسیر فی المیزان ،طباطبایی سیدمحمدحسین.  1

1.  Government. 

 . لغتنامۀ دهخدا، ذیل واژۀ حکومت.1

 (. 191صق، 1129، قم، هجرت، 1چ کتاب العین، احمد فراهیدی، بنخلیل؛ أحکم فالنٌ عنّی کذا أی منعه )1111، ص1. ر.ک. معین، فرهنگ فارسی، ج1

 .11صش، 1182 خمینی، امام پژوهشی و موزشیآ مؤسسۀ قم،، 12چ  ها(،ها و پاسخ)پرسش 1مشکاتمصباح یزدی، محمدتقی . 5

 .111ص ،1 جش، 1182، تهران، دانشگاه تهران، 7چ  ،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ،قاضی ابوالفضل . 6 



 1.کشور یک ادارۀ روش و چگونگی و کشور اداری و یسیاس تشکیالت یعنی ـ حکومت

 . حکومت دینی1-9

تعریف حکومت دینی بسته به آنکه مراد از آن حکومت متدینان باشد یا حکومتی که یگانه بهانۀ تشکیل آن دفاع از 

 1د بود.گیرد متفاوت خواهمذهبی خاص باشد و یا حکومتی که در وضع و اجرای قوانین از تعالیم دینی الهام می

های حکومت دینی را برشماریم. در ادامه به دو برای رسیدن به تعریف ویژه از حکومت دینی بهتر است شاخص

 شود:شاخص برجستۀ حکومت دینی اشاره می

وَ مَنْ »تردید، برترین شاخص حکومت دینی این است که وضع قانون اصالتاً خاص خدای متعال است، که . بی1

([. البته، این سخن بدان معنا نیست که تمام ساختار حکومت 11])مائده:« لئِكَ هُمُ الْكافِرُونَأَنْزَلَ اللَّهُ فَأُوُ يَحْكُمْ بِمالَمْ

های آن در دین ناپذیر در دین مشخص شده است بلکه مراد این است که اصول و زیرساختای انعطافبه گونه

گذاری دارند وسیلۀ کسانی که از سوی خدا اذن قانونید بهمشخص شده است. اما احکام و مقررات جزئی و موقت با

 وضع شود.

. دوم آنکه حاکم در نظام دینی منصوب از سوی خداوند و معصوم است. این مرتبۀ ایدئال حکومت دینی است و 1

وضاع و آنجا که چنین امری میسور نباشد شرایطی چون احاطۀ استنباطی به احکام و قوانین الهی )اجتهاد(، شناخت ا

های حاکم در احوال سیاسی و مصالح جزئی جامعه، و رعایت تقوا و عدالت در حد عالی از بارزترین ویژگی

 1حکومت دینی است.

 و سلم(وآلهوعلیهاهلل)صلی اسالم گرامی پیامبر اسالمیِ حکومت هاشاخص این با دینی حکومت کامل نمونۀ

 از بایسته تعریفی به را ما بشری تاریخ برجستۀ هاینمونه این. است السالم()علیه علی حضرت سالۀپنج حکومت

 دینی تعالیم با هماهنگ است حکومتی دینی حکومت» :دارد را فوق شاخص دو که شودمی رهنمون دینی حکومت
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 بایستۀ کارگزاران دینداری که است بدیهی. نباشد ناسازگار دینی هایآموزه با ِکمدست ایزمینه هیچ در که

 «.است دین هایپیام - ایعرصه هر در – جامعه ادارۀ در حکومت مالک و انددینی حکومت



 

 فقیه والیتهای فرضپیش .فصل دوم

 دینی حکومت ضرورت. 2-1

 . ضرورت تشکیل حکومت2-1-1

 بشر عقل که است موضوعی حکومتْ به نیاز. است بشر اجتماعی حیات هایضرورت از یکی رهبری و حکومت

 و کارگزارانبدون  و قانون و نظم مقررات، وجود بدون اجتماعی زندگی. کندمی درک خوبیبه را آن ضرورت

 قوانین و مقررات پرتو در آنان اجتماعی روابط اصالح و شهروندان حقوق رعایت امور، دهیسامان به که حاکمانی

 اجتماع بنابراین،. شودمی حاکم جامعه بر فاتاختال و نظمیبی و آشوببدون آنها،  و یابدنمی سامان هرگز بپردازند،

 .نیست اجرایی مدیریت و حکومت از نیازبی صورتی، و شکل هر در بشری،

 دهد:لزوم عقلى تشکیل حکومت را چنین شرح مى السالم()علیه امام على

هِ الْمُؤْمِنُ وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ وَ يُبَلِّغُ اللَّهُ فِيهَا الْأَجَلَ وَ وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِ

 1.ءُ وَ يُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَ يُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّيُجْمَعُ بِهِ الْفَيْ

تا در حکومت او  ،چه نیکوکار باشد و چه بدکار ،[ داشته باشندمردم باید زمامدارى ]و حکومتى ،ناچاربه

مند گردند و مردم زندگى کنند و به اجل طبیعى خود برسند مؤمنان به کار خویش مشغول شوند و کافران بهره

ها به امنیت درآیند و حق ضعیف از قوى آورى شود و با دشمن مبارزه گردد و راهاموال عمومى جمع و

 .شود بازستانده

 نویسد:در این باره می سرّه()قدسعالمه طباطبایی

لیف و بافت آن أاجتماع از جهت تاما ]در[ آن چیزى که بشر در آغاز بدان نیازمند است تشکیل اجتماع است. 

هر فردى  ...اى غیر هدف و خواست دیگران دارد، از اجزاى بسیار که هر یک براى خود هدفى و اراده

حقوق آنان  اید وتجاوز نم آنانو بر حدود  یابدغلبه  دیگراندست دیگران است برباید و بر  خواهد آنچه درمى

مین سعادت أتبرای هرج و مرج پدید آورد و اجتماعى را که و، در نتیجۀ ]چنین رویکردی[  را هضم کند

 که این خواستْمعلوم است  .درمان کندرا درد بى و دوا زدبدبختى و هالکت سا ۀزندگى تشکیل یافته وسیل
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اى براى رفع این غائله نیست، مگر اینکه اجتماع خواهند و هیچ چارههمه همین را مى؛ یک فرد نیست خواستِ

فرمان  زیرتمام افراد را  ،الشعاع خود قرار دادهاى غالب و قاهر فراهم کند تا سایر قوا را تحتبراى خود قوه

 1.خود درآورد

 فرماید:ضرورت تشکیل حکومت می سرّه( نیز درامام خمینی )قدس

 اجرای طریق از را افراد هایفعالیت و جریانات همۀ که اداره، و اجرا دستگاه بدون و حکومت تشکیل بدون -

 پدید اخالقی و اعتقادی و اجتماعی فساد و آیدمی وجود به مرج و هرج درآورد، عادالنه نظام تحت احکام

 جز نیست ایچاره نشود، فساد دچار جامعه و نیاید پیش گسیختگی عنانْ و مرج و هرج اینکه برای پس. آیدمی

 1.یابدمی جریان کشور در که اموری همۀ به بخشیدن انتظام و حکومت تشکیل

 حکومت و قانون بشر، میانۀ در که است آن کند، انکار را آن تواندنمی کسهیچ که عقل روشن احکام از -

 1.است اساسی هایحکومت و والیت و هانامهنظام و تشکیالت به نیازمند بشر عائلۀ و است الزم

 . چرایی ضرورت تشکیل حکومت دینی2-1-2

رو، چه پیش از ظهور اسالم و چه عقلى، فطرى و شرعى ضرورى است. ازاینتشکیل حکومت از نظر بیان شد که 

هاى مختلف شکل ها و عقیدهیقهها براساس سلحکومتو  حتى یک لحظه تهى از حکومت نبودهپس از آن، جهان 

چه لزومى دارد گردد که پس، پرسش از ضرورت تشکیل حکومت اسالمی، در واقع، بدین سؤال برمیگرفته است. 

 چرا؟ به تعبیر دیگر، فاقد مشروعیت است ز نظر مسلماناناسالمى باشد؟ چرا هر حکومت غیراسالمى ا که حکومتْ

هرچند آرمانی الهی باشد؟ چرا تفکر  قرار گیرد، ی سپرده، در خدمت یک آرمانانسان خودِ فردی را به فراموشباید 

گیری سازمانی دولتی است؟ برای رواج خود نیازمند شکل -کند های از حیات فردی را تأمین میکه رگه –دینی 

 ت.ای مناسب برای طراحی پاسخی دقیق بر پایۀ شناختی درست از دین اسهایی از این دست زمینهپرسش

 آورده ارمغان به تاریخ پایان تا بشر تکامل برای را کاملی و جامع برنامۀ اسالم أ. ضرورت اجرای حدود الهی:

 دینی احکام اجرایبه این مقدمه ضمیمه کن که  .است نموده بیان داشت نیاز آن به هدایتش در بشر آنچه هر و است
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این یکی از دالیل ضرورت حکومت  .است میسر بدان ندهیساما و دینی حکومت تشکیل پرتو در تنها الهی قوانین و

 اسالمی است.

 حقوق به تعدى و تجاوز ازالهی  قوانین محدودۀ در مردم که است آن براى امام و حکومت وجودبه بیان دیگر، 

 احکام و حدود و کند جلوگیرى شکنىقانون از تا است مردم و جامعه نگهبان و قیّم حکومت. شوند بازداشته دیگران

 .نماید جارى راالهی 

 گواهسیره و رویۀ آن بزرگواران  السالم(:ائمه )علیهم و سلم(وآلهوعلیهاهللاکرم )صلی پیامبر ب. سیرۀ

 .است اسالمی حکومت تشکیل لزوم بر روشنی

پس  سلم(وآلهوعلیهاهلل)صلیگرامی اسالم پیامبر  به دست حکومت اسالمى مدینه و گسترش آن تشکیلاز سویی، 

نصب والیان، تشکیل ارتش اسالمى، قضاوت، است؛ تشکیل حکومت اسالمى  الگویی برتر از از هجرت به مدینه

که حکومت  مجموعه اقداماتى بودکارهایی از این دست اجراى قوانین و حدود الهى، اعزام سفرا و نمایندگان و 

از قبیل سلم( وآلهوعلیهاهلل)صلیگرامی اسالم رسول هاى اقدامات و فعالیتشد. دار آنها اسالمى مدینه عهده

بر آن،  افزونبیانگر بارزترین اقدامات حکومتى است.  و مسائل جهاد و نبرد علیه دشمن معاهدات صلح و امور دفاعى

از اهمیت بسزایى برخوردار  - که از پیامدهاى فتح مکّه بود - العربجزيرةرش حاکمیت اسالمى در سراسر گست

دلیل آشکار بر لزوم آن است و این سیره از  حکومت اسالمى ۀمبر اکرم در تشکیل، تثبیت و توسعپیا ۀسیرست. ا

 دارد. ی ویژهاهمیّت ها و دستورات الهىامورى است که اقتداى به آن در حفظ فرمان

 سوى رسول خداجانشین از  به عنوان السالم()علیه تعیین امیرمؤمنانغدیر خم و ۀ واقعو از سویی دیگر، 

نیز باید تداوم  سلم(وآلهوعلیهاهلل)صلی پس از پیامبر آن است که حکومت اسالمىحاکى از  (سلموآلهوعلیهاهللصلی)

 نیاز از حکومت نیست.اسالمى بى ۀیابد و جامع

 فرماید:مى سلم(وآلهوعلیهاهلل)صلی پیامبردر مسئلۀ تداوم حکومت بعد از سرّه( )قدس امام خمینى

 الزم حکومت که معنی این در مسلمانان از کس هیچ( سلموآلهوعلیهاهللصلی) اکرم رسول رحلت از پس -

 در. نشد شنیده کس هیچ از حرفی چنین. نداریم الزم حکومت: نگفت کس هیچ. نداشت تردید است،



 بشود امر این دار عهده که بوده کسی در نظر اختالف. دارند نظر اتفاق همه اسالمی، حکومت تشکیل ضرورت

 1.باشد دولت رئیس و

کند به این معناست که آله تعیین حاکم مىوهعلیاهللوقتى خداوند متعال براى جامعه پس از پیامبر اکرم صلى -

با آله وهعلیاهللآله نیز الزم است و چون رسول اکرم صلىوهعلیاهللصلى حکومت پس از رحلت رسول اکرم

 1رساند.نماید، ضرورت تشکیل حکومت را نیز مىفرمان الهى را ابالغ مى خویش وصیت

ها و فعالیت ۀرش حکومت و امامت و همچنین مجموعدر پذیالسالم( )علیه امیرالمؤمنین على ۀعالوه بر این، شیو

ه در ک ،انسانى است ۀحضرت در طى حدود پنج سال حکومت، بیانگر ضرورت حکومت در جامعاقدامات آن

 .شودمى اجتماع اسالمى به صورت حکومت اسالمى متجلّى

 تنیدگی دین و سیاست. درهم2-2

 الزمۀ که باورند این بر اندیشۀ جدایی دین از سیاست پیروان این ایده در مقابل جداانگاری دین از سیاست است.

 به توجه با اینان،. است دنیوى رامو به نشدن وارد و سیاست به کردن پشت آسمانى احکام به تعبّد و دارىدین

 نیرنگ، دروغ، مستلزم را حکومت و سیاست در دخالت هرگونه باز،دغل بازانسیاست و ستمگر حاکمان عملکرد

 و اندیشه در و دانندمى شدنیناجمع را سیاست و دین و دین، با تضاد در را آن و دیگران حقوق به تجاوز و ظلم

 معرفى سیاست به نشدن وارد را دین به پایبندى و ایمان الزمۀ و دیانت از خروج را سیاست به ورود هرگونه عمل،

 و دنیوى امور در دخالت و گیرىموضع از را مردم باید اسالمى شریعت و دین حفظ براى اینان، نظر از. کنندمى

 .ببیند آسیب آنها تعبد و اعتقادات مبادا تا نمود منع سیاسى

 سرّه( است که فرمود:ام خمینی )قدسپاسخ این اندیشه سخن ام

 با و مردم چپاول دروغگویى، با دروغگویى، که گویندمى اینها که معنایى آن به سیاست ،البته است. این لهمسئ

 این ندارد، اسالمى سیاست به ربطى هیچ سیاست این مردم، نفوس و اموال بر تسلط چیزها، سایر و تزویر و حیله

 جامعه صالح که آنجایى به کند هدایت و ببرد راه را جامعه اینکه معناى به سیاست ماا و. است شیطانى سیاست

                                                           
 18. والیت فقیه، ص 1

 است.السالم( )علیه یو امام عل (سلموآلهوعلیهاهللصلی) اکرم امبریحکومت پ یحکومت اسالم ریتفس یبراسرّه( )قدس امام خمینی اریمع .15. والیت فقیه، ص1

در پاسخ به سؤال  شانیا(. ژرژ نیلوس ۀ، مصاحب171، ص1ش، ج1178 خمینی، امام آثار نشر و تنظیم مؤسسۀ تهران، ،امام صحیفۀ ،[امام] اهلل خمینی)ر.ک. سیدروح

و  (سلموآلهوعلیهاهللصلی) اکرم امبریحکومت جمهورى اسالمى مورد نظر ما از رویه پ»است، فرمود:  در نظر شما چگونه ی: حکومت اسالمدیکه پرس یخبرنگار

 (المستقبل ۀمصاحبه با مجل، 111، ص1ج، همان.« )الهام خواهد گرفت و متکى به آراى عمومى ملت خواهد بودالسالم( )علیه یامام عل



 زیارت در دعاى، در و. است شده ثابت «سیاست» لفظ با اکرم نبىّ براى ما روایاتِ در این هست، افراد صالح و

 که شد مبعوث اکرم پیغمبر که هست هم روایت آن در. هست هم «العباد ساسَةُ» که هست ظاهراً جامعه

 1.باشد متکفّل را امت سیاست

 معنویت از بگیرد، سرچشمه اخالق از اگر سیاست»العالی( به این اندیشه این است: ای )مدظلهپاسخ امام خامنه

 1 «.است بهشت راه است، کمال وسیلۀ ند،اسیاست آن با مواجه که مردمی برای بشود، سیراب

پردازند و معتقدند دین دینى شدن حکومت مى سکوالرها به دفاع از غیراند. این رخی از این پندار نیز فراتر رفتهب

ها نیز سیاست و زندگى جمعىِ انسان ۀآنها بر این باورند که در عرص .هاى اجتماعى قرار بگیردنباید مبناى فعّالیّت

 1د.باشباید قوانین عقلى حاکم گردد و براى حاکمیت الهى جایگاهى نمى

 سرّه( است که فرمود:ندیشه نیز سخن امام خمینی )قدسپاسخ این ا

اسالم ـ  یعنى از طبیعت تا ماوراء طبیعت، تا عالم الوهیت مراتب دارد ـ اسالم براى این انسانى که همه چیز است

یعنى رشد به آن طور که هست بدهد؛  ،خواهد انسان را یک انسانى بسازد جامعتز دارد، برنامه دارد. اسالم مى

رشد طبیعى به او بدهد، حظّ برزخیت دارد رشد برزخیت به او بدهد، حظّ ]پس،[ از حظّ طبیعت دارد ان[ نس]ا

روحانیت دارد رشد روحانیت به او بدهد، حظّ عقالنیت دارد، رشد عقالنیت به او بدهد، حظّ الوهیت دارد 

اند آلن نرسیده است، ادیان آمدهحظوظى که انسان دارد و به طور نقص است، ا ۀرشد الوهیت به او بدهد. هم

 1.کنند کاملش را ناقص میوه این؛ اش کنندنارس را رسیده ۀکه این میو

 فقیه والیت بر مبتنی حکومت تشکیل ضرورت و تز باشدمی سیاست و دین پیوند پرچمدار راحل امامبدین ترتیب، 

 يعرف لم و جاهل فهو السياسه عن منفك لدينا ان توهم فمن»فرماید: بر این اساس مطرح کرده است؛ ایشان می را

 نه و شناخته را اسالم نه که است نادان است، جدا سیاست از دین که کند خیال که هر پس؛ السياسة و االسالم

 5«.را سیاست

                                                           
 .111، ص 11جهمان،  ،امام صحیفۀ ،[امام] خمینیاهلل سیدروح. 1

 .12/6/1188العالی(، ای )مدظله. بیانات امام خامنه1

 .155ص، ش1181 إسراء، قم، ،دین از بشر انتظارجوادی آملی، عبداهلل . ر.ک. 1

 .9، ص 1ج همان،  ،امام صحیفۀ ،[امام] خمینیاهلل سیدروح. 1

 .181. امام خمینی، تحریرالوسیله، ص 5



 

 فقیه والیت مبانی سوم. فصل

 . خداشناسی3-1

 دیبلکه با خداوند را بفهمد گانگىینه تنها ، را بفهمد گانگىیوحدت و  نیبکوشد ا دیخداوند واحد است و انسان با

در کل نظام مخلوق  هست که دىیشدگى و ارتباط متقابل وجود دارد. توحنوعى درهم اءیاش ۀهم نیکه ب ابدیب

در و  ،انسان ۀشیدر اند ،عتیانسان و جهان طب انیم ۀدر رابط ،و در زندگى انسانى رددا انیبشرى سر ۀخداوند و جامع

خداوند را در جهان  تیحکمت و مش دیتوح نیاشکال ا ۀاى که همبه گونه ،وجود خواهد داشت انهاى انسساخته

در هر کدام از وجوه  دیمندرج است و با عتیشر ایدر قانون الهى  هوج نیترنىیکه به ع تىیمش ،کندمنعکس مى

 .ابدیو انعکاس  ندک دایظهور پ زین نیزندگى مسلم لیاص

 فرماید:ه( میسرّ)قدس عالمه طباطبایی

عبادات و  اتیانسانى و احکام شرعى که عبارت از کل مهیاصول معارف الهى و اخالق کر عنىیـ  نیمعارف گوناگون د ۀهم

و  نیمانند عرش و کرسى و لوح و قلم و آسمان و زم نشینظام آفر فیتوص ،نیچنباشد و هم اتیو وال اساتیمعامالت و س

 گاهِهیآغاز و انجام خلقت و چگونگى آن ـ اعتماد و تک فیو توص ،و انسان ها واناتیو ح اهانیو گ نیاطیفرشتگان و جن و ش

 1است. دیتوح عنىیآن بر اصل واحد 

صرف یک  گیرد. با این بیان، توحید شکلت توحید ئبه این معناست که اعمال و رفتار انسان بر هیتوحیدی بودن 

حاکم کردن و دست  خدا را در زندگی خود عبارت است از:، که ستازندگی  نحوه ازبلکه یک  ،اعتقاد نیست

 1.های گوناگون را کوتاه نمودنقدرت

 ،1به تعبیر شهید مطهری ،واست اگر اعتقاد به توحید باشد، اما در عمل، التزام به آن نباشد، رسم بندگی ادا نشده 

میان اعتقاد و عمل  ۀنه نیست و فاصلوحدایعنی عمل م ،اتریالیسم اخالقی و شرک عملی استانسان گرفتار نوعی م

 زیاد است.

                                                           
  .111-118، ص12ج، همان، طباطبایی سیدمحمدحسین. 1

 .158، ص 6ج، همان، طباطبایی سیدمحمدحسین.  1

 .151ص ،همان مطهری، مرتضی.  1



 توحید پرتو در قانون مشروعیت .3-1-1

در اسالم قانونگزار منحصراً خداست، چراکه آفریدگار و مالک و صاحب اختیار انسان و همۀ آفرینش خداست. 

بینی توحیدی هانبینی توحیدی است؛ یکی از لوازم مهم جاین سخن الزمۀ جهان 1پس، سلطۀ حقیقی مختص اوست.

تواند شیوۀ زندگی و برنامۀ ارتباطات انسان را، که همان انحصار جعل قانون به خداست. پس، فقط اوست که می

ریزی کند و سیستم قانونی زندگی و قواره و نظام اجتماعی او مشی حرکت وی بر این نظام تکوین است، طرحخطّ

کند. نتیجه آنکه قانون در و حاکمیت را از مجاری خاصی اعمال می را ترسیم نماید، هرچند خدای متعال این والیت

حکومت دینی برآمده از دستورات الهی و مطابق با سیستم جاری است: خداوند حاکم مطلق است و او که به همۀ 

فردی  کند. اوست که بهترین قوانینها را هدایت مینیازها و کمبودهای آدمی آگاه است از طریق احکام دینی انسان

ها جعل کرده است. اما نباید فراموش کرد که در قوانین الهی مردم شأن و قربی ویژه دارند و اجتماعی را برای انسان

اند. این همان های اسالم را پذیرفتهاند که حتی مدل اسالمی حکومت و نیز قانون برآمده از آموزهو این مردم

ساالری به معنای البته، این سخن بدین معنا نیست که مردم است.ساالری در چارچوب احکام و هدایت الهی مردم

ای است شود از غرب گرفته شده به دین سنجاق شده باشد. بلکه دین مجموعهدمکراسی نامیده میمتداول آن که 

همین کند. به ساالری دینی را فراهم میساالری هم جزء آن است و قانون برآمده از دین زمینۀ مردمکامل که مردم

ساالری دینی را تواند وجود یا عدم مردممحتوای آن میکننده است، تا آنجا که سبب محتوای چنین قانونی تعیین

شک، قانون در حکومت دینی باید، افزون بر عملی ساختن مشارکت مردمی، به اسالمی بودن آن تضمین کند. بی

 نظام بپردازد.

 توحید پرتو در حاکم مشروعیت. 3-1-2

های دیگر را الم، سرپرستی جامعه متعلق به خدای متعال است؛ هیچ انسان این حق را ندارد که ادارۀ امور انساندر اس

برعهده گیرد. یعنی حق حاکمیت از سوی خدا به کسی تفویض نشده است. در راستای والیت خداوند والیت پیامبر 

حاکم اسالمی منصوب از سوی خداست، از ( 55دارد. )مائده:  سلم( و والیت اولواالمر قراروآلهوعلیهاهلل)صلی اسالم

                                                           
حکومت ؛ حمیدرضا شاکرین، 61ش، ص 1177تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  مبانی سیاست در اسالم،. برای نمونه، ر.ک. عیسی والیی، 1

 .16-15م، دفتر نشر معارف، صق ها(،ها و پاسخدینی )پرسش



مراتب و در عصر ترین بندگان که رهبری جامعۀ بشری را بر عهده دارند. در این سلسلهترین و باصالحیتپاک

 اش نافذ است.و چه حکم حکومتی غیبت، والیتِ فقیه جاری است و حاکم شرع چه حکم شرعی

 توحید پرتو در مردم رأی مشروعیت. 3-1-3

 رشیآن پذ ۀجیشده است که نت میتنظ مداریاساس انسان بر نیقوان ،یاسالمریغ کیدمکرات هایدر حکومت

 یاصل برتر نکهیخواهد بود. افزون بر ا ،مثل عدالت و تقوا ،یبدون اعمال ضوابط اخالق تیاکثر یخواست و رأ

برخاسته از  ییاما حکومت وال 1.شودیم شمرده تیثراک یکتاتورید خود نوعی هانظام گونهنیدر ا تیاکثر یرأ

در سرنوشت  یشرع نیو قوان یارچوب احکام الههمردم در چ ،رونیااز .و خداباورانه است یدیتوح ینبیجهان

مردم تا  یبلکه اعتبار رأ ستیمطلق ن مردم یبودن رأ زانیم ،مندنظام ایگونه به ،جهت نیمؤثرند. به هم شیخو

 یدر تمام شئون حکومت اسالم دمکراسیاگرچه  گر،ید یانینداشته باشد. به ب یمخالفت عشر یبا مبان است که یزمان

معنا  ییبلکه در ساختار حکومت وال ستیمطرح ن یحکومت یبه عنوان نظام یاسالم دمکراسیاست اما  یجار

از  ریبه غ ییمعنا ساالر دینیبانیان حکومت مردمدر نظر  دمکراسیمفهوم این سخن بدین معنا نیست که  .یابدمی

به اصطالح روز  دمکراسی. بلکه سخن بر سر این است که است تیاکثر ها و اعتبار رأیاراده انسان یآزاد یمعنا

ساالری دینی ـ در اما مردم خواهد بود سمیو پلورال دیعقا یآن چندگانگ ۀجیاست که نت گرایییبر اصل نسب یمبتن

کند تا هرگونه انحرافی به خواست مردم برای حفظ دمکراسی خود را مقهور آن نمی ـ یغرب نقطۀ مقابل دمکراسی

 صبغۀ قانونی بیابد.

 شناسی اسالمی. انسان3-2

 انسان حال، این با(. 19: بقره) است شده آفریده انسان برای است آن در آنچه و زمین که آمده دینی هایآموزه در

عجول )اسراء:  ،(71: احزاب) نادان ،(66؛ حج: 11: ابراهیم) ناسپاس و ستمگر و فروافتد خود مقام این از تواندمی

 هایآموزه از را انسان زندگی ساختن جدا رویهیچ به اسالم. باشد( 11-19: معارج) بخیل و تاببی و حریص و( 11

 دهدمی اصالت خدامحور باور به اسالم( 18: نساء. )تابدبرنمی خداوند جایگاه بر را او نشاندن و پذیردنمی قدسی

                                                           
 .58-12ش، 1172، اسالمی تبلیغات سازمان ،تهران ،فقیه والیت نظام در دمکراسی ان،یکواکب یر.ک. مصطف. 1



 قرار و ثبات و ندارد زمین در استواری ریشۀ که داندمی ناپاکی درخت بسان را خودمحور انسان و( 15: فاطر)

 (.16: ابراهیم) یابدنمی

این  .شودمی هدایت( السالمعلیهم) پیامبران واسطۀ با حال، عین در. است آزاد خویش آیندۀ راه انتخاب در انسان

محوری و اومانیسم آمده گیرد ـ در برابر انسانز انسان ـ برپایۀ خداباوری، معادباوری و راهنماشناسی شکل میتفسیر ا

 ،شمارد و با فراموش ساختن انسانیت اومحورش، حیوانیت انسان را اصیل مىتفکّر اومانیستى، در نگاه انساناست. 

انسان مثل »اما واقعیت این است که  1.کندا نفى مىگرایى، خیرگرایى و خدامحورى رهایى همچون حقیقتارزش

مافوق عقل ]دارد[ تا برسد به مقامی که  حیوانی داشته باشد و تمام بشود. انسان یک حدِّ حیوانات نیست که یک حدِّ

 1«توانیم از آن تعبیر کنیم.نمی

 کمال مراتب باالترین به سنفْ تهذیب و تزکیه با و صحیح مسیر در حرکت با تواندمی که است موجودی انسان

 طلبیتکامل و پذیریتکامل همین با مرتبط حدودی تا نیز الهی پیامبران ارسال ضرورت. برسد الهی قرب و معنوی

 .است انسان

 العالی( در تبیین ضرورت هدایت بشر از سوی خداوند متعال فرموده است:ای )مدظلهامام خامنه

ها رها ساخته، با جاری ها و پلیدیل پستیها را از آب و گِن است که انسانترین هدف انبیا آبرترین و عالی -

ترین مدارج ترقی و تعالی انسان برسانند. انسان با های استعداد در آنان، ایشان را به عالینمودن سرچشمه

یح است های غنی و سرشاری از نیکی و فضیلت آفریده شده است، ولی قرار گرفتن در کانال تربیت صحمایه

ها را به ظهور و بروز برساند و او را به تکاملی هرچه بیشتر نایل سازد. هدف از فرستادن تواند این مایهکه می

تزکیه و تعلیم بر آن اشاره نموده  انجام همین تربیت و سازندگی است که قرآن با تعبیراتِ ،پیامبران در نهایت

 1است.

 1گردد.ی از آفرینشش تأمین مییرسد و مقصود غاگی و آراستگی میانسان با تربیت صحیح انبیا به پیراست -

                                                           
 .16-15، ص1. ر.ک. مجموعه آثار، ج1

 .186ص ،1ج ،همان.  1

 مِنْ کانُوا إِنْ وَ الْحِکْمَهَْْْ وَ الْکِتابَ یُعَلِّمُهُمُ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ آیاتِهِ عَلَیْهِمْ یَتْلُوا أَنْفُسِهِمْ مِنْ رَسُوالً فیهِمْ عَثَبَ إِذْ الْمُؤْمِنینَ عَلَی اللَّهُ مَنَّ لَقَدْ: است آیات گونه این به اشاره . 1

 .(1(، آیۀ 61نیز ر.ک. جمعه ) ؛161 (، آیۀ1) عِمران)آل مُبینٍ ضاَللٍ لَفی قَبْلُ

 .71همان، ص ،قرآن در اسالمی اندیشۀ کلی طرحای، سید علی خامنه.  1



 شناسی. دین3-3

« وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْالمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ» :دین به تصریح قرآن کریم اسالم است

 .فرماید که هیچ آیینى جز اسالم از کسى پذیرفته نیستاحت مىصرقرآن به ،(. در این آیه85 عمران:)آل

دین تنها شیوۀ زیستن فردگرایانه نیست، بلکه در ادارۀ جامعه نیز کارآمد است و باورهای دینی نقشی جدی در 

 :رسدمی ثباتا به زیر باورهای بر تکیه با اجتماع در دین کارآمدیمدیریت جامعه دارند. 

 . جامعیت دین3-3-1

 ابعاد همۀ تعالى و رشد براى را الزم هاىبرنامه همۀ فطرى دینِ دارد ضرورت که بیان این با است، جامع دینی اسالم

 هیچ و باشد نداشته کسرى و کم گونههیچ زمینه این در و دهد قرار آدمی فراراه و کرده، تشریع انسان وجودى

 از( اسالم) دین که است این الهى دین بودن فطرى و آدمى فطرت مقتضاى آنکه خالصه. ندهد خرج به کوتاهى

های در عرصه را او نیازهاى و کند هدایت وجودى ابعاد همۀ در را انسان و باشد برخوردار مطلق کمال و جامعیت

 1.سازد برآوردهگوناگون از فردی و اجتماعی 

هاى یک از قوانین و برنامهده است و در هیچحیات اجتماعى قرار دا ۀاسالم بنیان تعالیم خود را بر پایباالتر از این، 

 :اعتنایى نکرده استخود به جامعه بى

صراحت اعالم ین معنا را بها هیچ شکى نیست در اینکه اسالم تنها دینى است که بنیان خود را بر اجتماع نهاده و

عزیز اگر بخواهى بیش از  ۀو تو خوانند - اجتماع را مهمل نگذاشته ۀلئون بشرى مسئنى از شأکرده و در هیچ ش

بندى کنى ها را دستهتوانى از این راه وارد شوى که نخست اعمال انسانمى - پیش نسبت به این معنا آگاه شوى

اعمال انسان چقدر وسیع است و اعتراف کنى که چگونه فکر آدمى از شمردن آنها و  ۀو بفهمى که دامن

شود عاجز است و از سوى دیگر در ع و اصنافى که منشعب مىگیرد به اجناس و انواتقسیماتى که به خود مى

آنها احاطه یافته و چگونه احکام خود  ۀاین معنا بیندیشى که چگونه شریعت الهیه اسالم آنها را شمرده و به هم

طورى که هیچ عمل کوچک و بزرگ آدمى را هب]آورى بر آن اعمال بسط و گسترش داده طور شگفتهرا ب

هاى اجتماعى ریخته، این احکام را در قالب ۀدر این بیندیشى که چگونه هم ،آنگاه [.اشتهبدون حکم نگذ

 2است. امکان در کالبد احکامش دمیده ۀوقت خواهى دید که اسالم روح اجتماع را به نهایت درجآن

                                                           
 .12-19؛ ربانی گلپایگانی، جامعیت و کمال دین، ص11-11. ر.ک. عالمه طباطبایی، آموزش دین، ص1
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 . کارآمدی دین در ادارۀ جامعه3-3-2

عه است. مدیریت اسالمی ـ مدیریتی که زمینۀ رشد مراد از کارآمدی دین در جامعه توفیق دین در مدیریت جام

انسان به سوی اهلل را فراهم نماید و فنون و تجارب بشری را مطابق کتاب و سنت برای رسیدن به اهداف واال به 

هایی از این کارآمدی دین در حکومت پیامبر اکرم که نمونهخدمت بگیرد ـ مدیریتی کارآمد است، چنان

توان ادعا کرد که رسول خدا السّالم( دیده شده است؛ نمیسلم( و امیرالمؤمنین )علیهوآلهوعلیهاهلل)صلّی

 .است نکرده اقدام منظم ساختاری برپایۀو کارآمد  توانمند حکومتی ایجاد به هجرت از پس وسلم(آلهوعلیهاهلل)صلّی

 این رد بر شاهدی دارد داللت وسلم(آلهویهعلاهلل)صلّی خدا رسول حاکمیت و والیت و رسالت شئون بر که آیاتی

 1.است شبهه

 فرماید:سرّه( در تبیین کارآمدی دین در ادارۀ جامعه میعالمه طباطبایی )قدس

صراحت اعالم ین معنا را بها هیچ شکى نیست در اینکه اسالم تنها دینى است که بنیان خود را بر اجتماع نهاده و

عزیز اگر بخواهى بیش از  ۀو تو خوانند ـ اجتماع را مهمل نگذاشته ۀلئبشرى مسون ئنى از شأکرده و در هیچ ش

بندى کنى ها را دستهتوانى از این راه وارد شوى که نخست اعمال انسانمىـ   پیش نسبت به این معنا آگاه شوى

آنها و  اعمال انسان چقدر وسیع است و اعتراف کنى که چگونه فکر آدمى از شمردن ۀو بفهمى که دامن

شود عاجز است و از سوى دیگر در گیرد به اجناس و انواع و اصنافى که منشعب مىتقسیماتى که به خود مى

آنها احاطه یافته و چگونه احکام خود  ۀاین معنا بیندیشى که چگونه شریعت الهیه اسالم آنها را شمرده و به هم

طورى که هیچ عمل کوچک و بزرگ آدمى را هب]آورى بر آن اعمال بسط و گسترش داده طور شگفتهرا ب

هاى اجتماعى ریخته، این احکام را در قالب ۀدر این بیندیشى که چگونه هم ،آنگاه [.بدون حکم نگذاشته

 1است. امکان در کالبد احکامش دمیده ۀوقت خواهى دید که اسالم روح اجتماع را به نهایت درجآن
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 مشروعیت و مقبولیت چهارم.فصل 

 نگاه اینشدنی است مسئلۀ مشروعیت و رابطۀ آن با مقبولیت است. ز مسائلی که در بحث از والیت فقیه ارائهیکی ا

 حالی در این. است حکومت عرصۀ در خداوند دخالت منع کنی خالصه مردم رأی به را حکومت مشروعیت که

 کندمی حکم آدمی عقل نیازمندیم؛ لقخا ویژۀ نگاه و مدد به آن هر خداوند اإلطالقِعلی فیاضیت حکم به که است

 انسانی. باشد خویش مالک فرمانبردار باید مملوک و است فیاض و مالک آنِ از مملوک اختیار و وجود حقیقت که

آیا جز این است که این  باشد؟ نوعانهم دیگر حاکم و مالک تواندمی چگونه است خداوند جانبۀهمه مملوک که

 خداوند متعال اخذ کرده است؟ مشروعیت را در حکمرانی از

 پردازیم. در این درس، به تعریف مشروعیت و تبیین رابطۀ مشروعیت الهی با مقبولیت مردمی در نظام والیی می

 شناسی. مفهوم4-1

وادار  است که مردم را بدون فشار و زور یو ذهن یقدرت پنهان ،یاسیس ۀدر اصطالح فلسف(، Legitimateمشروعیت )

 یزمامداران جامعه با باورها دنیبه قدرت رس ۀنحو یهماهنگ تْیحقان ای تی. در واقع، مشروعکندیبه اطاعت م

از  ستمیس کی یِعموم تیو مقبول یاسینظام س تیمشروع ،ینید هاینظام ریدر غ 1مردم آن جامعه است. تیاکثر

در مورد منشأ  یچه نظر نکهیحسب ا ،تیو مقبول تینسبت مشروع ینیاما در نظام د ستندیرتبه متفاوت ن ثیح

 ارائه شود، متفاوت خواهد بود. تیمشروع

 عالمه مصباح یزدی تبیینی ساده از مشروعیت دارد:

آنکه شایستگی فرمانروایی را اند، بیفرمایی کردهکسانی با زور بر مردم تسلط یافته و حکم ،در طول تاریخ

به معناى  مشروعیت بایست از آنان اطاعت کنند.که مردم می اندای بودهداشته باشند. همچنین، گاه افراد شایسته

این است که کسى حق حاکمیت و در دست گرفتن قدرت و حکومت را داشته باشد و مردم هم وظیفه 

 1اطاعت کنند. آن حاکماز  خواهند داشت

                                                           
 .11-9صش، 1178، عروج مؤسسۀ ،تهران فقیه، والیت نظام در مشروعیت مبانی کواکبیان،مصطفی ر.ک. . 1

 قم، اسالم، سیاسی و ارزشی نظام بر درآمدی محمود فتحعلی،؛ ر.ک. 11ش، ص 1781، 7، شکتاب نقد، «حکومت و مشروعیت». محمدتقی مصباح یزدی، 1

 .122ص ، ش1185 خمینی، امام پژوهشی و آموزشی مؤسسۀ



« تضایف»نطقیِ بدین ترتیب، مشروعیت با حاکمیت گره خورده است و میان حق حاکمیت و تکلیف اطاعت تالزم م

 شود یافت.که بین باال و پایین و بین پدر و پسر این رابطل منطقی را میبرقرار است، چنان

 . خاستگاه مشروعیت والیت فقیه4-2

هر حکومت و دولت و نظام سیاسی برای حدوث و بقای خویش ناچار به بازشناسی مبانی مشروعیت نظام سیاسی 

ی بتواند در امور عمومی و اجتماعی مردم تصرف کند و حق فرمانروایی را از آنِ خویش است تا با پشتیبانی آن مبان

 1خود کند.

در اینکه منشأ اقتدار حکومت و مشروعیت حاکمیت چیست اختالفی چشمگیر وجود دارد. مشروعیت یک نظام 

ن شکل از حکومت سیاسی ارزشمندی آن است. سخن بر سر این است که چرا باید فالنی حاکم باشد و چرا باید فال

پذیرفته شود؟ چه کسانی صالحیت و شایستگی حکومت بر مردم را دارند؟ بر اساس چه معیاری باید حقانیت 

ای بین حقانیت حکومت و تکلیف اطاعت از حکومت از سوی مردم برقرار حکومت را تشخیص داد؟ چه رابطه

 باشند؟چرا مردم عقالً و اخالقاً باید در طوق اطاعت حاکمان   است؟

در اجتماع، این باور وجود دارد که کسانی حق دارند بر مردم حکومت کنند و کسان دیگری چنین حقی ندارند. 

حقی که در این بیان آمده است مفهومی اعتباری است که در روابط اجتماعی مطرح است. گویی مشروعیت به 

از سوی حاکم. حتی آنگاه که غاصبان سکّان حقانیت اشاره دارد و عبارت است از: توجیه عقالنی اعمال حکومت 

 کوشند حکومت خویش را با انتساب به منشأ حقانیت مشروع جلوه دهند.حکمرانی را به دست گیرند می

نظریه رضایت و نظریۀ ارادۀ عمومی  1های متعددی از جمله نظریۀ قرارداد اجتماعی،در اندیشۀ سیاسی غرب نظریه

طلبد. اما آنچه ها مجالی جداگانه میده است. توضیح و نقد هر یک از این دیدگاههای دمکراسی معرفی شپشتوانه

 ارجمند است مشروعیت در اندیشۀ سیاسی اسالم است. فصلبرای این 

جهان از آنِ خداست و بس؛ تنها منبع ذاتى مشروعیت ذات  بینى اسالم، حاکمیت مطلق بر انسان وبر اساس جهان

 ،حال( 11؛ کهف: 1)فرقان:  گیرد.ها از آن ذات یگانه سرچشمه مىها و مشروعیتیتحاکم ۀاقدس اله است و هم

                                                           
 .118-112ش، ص8117، 7، شکتاب نقد، «مشروعیت حکومت والیی». ر.ک. عبدالحسین خسروپناه، 1

روسو، ژان ژاک کومت حقه را تشکیل دهد قراردادهایی است که به رضایت طرفین بسته باشد. )تواند قدرت مشروع و حنویسد: تنها چیزی که می.  روسو می1

 (11صش، 1119، دریا ،تهران منوچهرکیا، ترجمۀ، قراراداد اجتماعی



امت  ۀخواهیم ببینیم آیا خداوند حق حاکمیت بر مردم را بر فرد یا گروه خاصى عطا نموده یا این حق را به هممى

کمیت و حکومت اسالمى تفویض کرده است؟ به بیان دیگر، آیا رأى و رضایت امت اسالمى در مشروعیت حا

 اسالمى دخالت دارد یا نه؟

 :دیدگاه عمده وجود دارد سهدر پاسخ به این پرسش 

اسالمى از سوى  ۀوالیت الهى بر تدبیر مدیریت اجتماعى و مدیریت سیاسى جامع دیدگاه نخست )انتصاب(:

 السالم()علیهم ان به امامان معصوماز ایشتفویض شده و پس  سلم(وآلهوعلیهاهلل)صلی خداوند به طور مستقیم به پیامبر

نیز فقیهان عادل از جانب خداوند به جاى امام  السالم()علیه امام معصوم واگذار گردیده است و در عصر غیبتِ

رو، رأى و خواست دار تدبیر و مدیریت سیاسى و اجتماعى و نیز موظف به هدایت مردم هستند. ازاینمعصوم عهده

ند امر فقیهان را بپذیرند و از ایشان اطاعت کنند، و از ادخالتى ندارد. مردم موظف مردم در مشروعیت حکومت

مشروعیت الهى »آنجایى که هیچ عنصر مردمى در ثبوت مشروعیت حکومت نقش ندارد، این نوع مشروعیت را 

لیّت و یعنى بدون وساطت مردم در مشروعیت. مردم فقط در تحقّق خارجى حکومت و مقبو ،گویند« بالواسطه

 .کارآمدى نقش دارند

یعنى فقیه ، است« نصب»قول مشهور در میان فقهاى شیعه از گذشته و حال همین است که معروف به قول 

این  ،از طرف شارع به سرپرستى جامعه منصوب شده است. البتهالسالم( )علیه عنوان نایب عام امامالشرایط بهجامع

تواند کننده دارد. چه اینکه هیچ فقیهى نمىبات و فعلیّت رأى مردم نقش تعیینمربوط به مقام ثبوت است و در مقام اث

 .بدون خواست و رضایت مردم خود را بر مردم تحمیل کند

ارچوب هخداوند تدبیر امور سیاسى امت اسالم را به خودشان واگذار کرده تا در چ دیدگاه دوم )انتخاب(:

توانند انتخاب کنند، مشروعیت آنجاکه مردم در چارچوب شرع مىضوابط دینى حاکمیت خود را اعمال کنند. از

گذارند، چنین مشروعیتى را اثرند و در مشروعیت االهى است، ولى از آن جهت که مردم واسطه میان خدا و حکومت

 ترتیب، این انتخاب در طول انتصاب است.بدین گویند.« مردمى -مشروعیت الهى»

ساالری دیدگاه، نظام والیی ترکیبی زیبا از دو حق خدا و مردم است که با نام مردمدیدگاه سوم )تلفیقی(: در این 

اند یا انتخاب بدون خشوع عی به رأی مردم پذیرفتهدینی مشهور شده است؛ آنها که انتصاب از سوی خدا را بدون وقْ



و، در تضاد آشکار با اندیشۀ دینی دانند، هر ددر برابر خدا را پشتوانۀ مشروعیت حاکمیت در اندیشۀ سیاسی اسالم می

 سره( است.)قدس امام خمینی

بخش و سبب استحکام حاکمیت سرّه(، از سویی، اصل مراجعه به آرای عمومی را عامل فعلیتامام خمینی )قدس

شکل و نوع حکومت  نییسرنوشت و تع دیاست که با یهر ملت هیاز حقوق اول» فرماید:است. ایشان در این باره می

رابطه  نیو در هم داندیم یحکومت را قانون اله تیمالک مشروعو از سویی دیگر،  1«د را در دست داشته باشد.خو

:دفرماییبه عهده دارد م ینیو منابع د یرا با احکام اله نیمقررات و قوان قینگهبان که نقش تطب یخطاب به شورا

طرف  کی ایآدم، اگر تمام مردم دن ونیلیصد ماگر  .در نظر گرفته شود خداست نه مردم دیآنچه با اصوالً

 د،یو حرف خدا را بزن دیستیزنند که بر خالف اصول قرآن است، بایم یآنان حرف ۀکه هم دیدیبودند و شما د

 نیاز ا ریدر مقابل فرعون مگر غ یموسمثالً  ،ردندکیطور عمل منیهم ایتمام بر شما بشورند، انب نکهیولو ا

 1شت؟دا یکرد؟ مگر موافق

این دیدگاه نه به مشروعیت مردمی صرف و نه به مشروعیت الهی بلکه دیدگاه تلفیقی مشروعیت الهی ـ مردمی 

 شود:سرّه( مشخص میکه از این پیام امام خمینی )قدسچنان 1است،

ت که اى متکى اسجمهورى، به همان معنایى است که همه جا جمهورى است. لکن این جمهورى بر یک قانون اساسى -

گوییم براى این است که هم شرایط منتخب و هم احکامى که در ایران قانون اسالم است. اینکه ما جمهورى اسالمى مى

جا شود اینها بر اسالم متکى است، لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهورى هم همان جمهورى است که همهجارى مى

 1.هست

ها از بین کراسى واقعى است به جاى آن بیاید، این ناآرامیحکومت دمحکومت جمهورى اسالمى که اگر شاه برود و  -

شد که موجب ثبات منطقه  اى تبدیل خواهدرود و در ایران ثبات برقرار خواهد شد. رژیم ایران به یک نظام دموکراسىمى

 5گردد.مى
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طبیعى است که »فرمود: بود که  به ملتسرّه( )قدس اعتماد امام و شاید رمز این معما بحث نیقابل توجه در ا ۀنکت

 ،پس 1«هاى موازین و قاعده اسالمى بنا شود.باید این حکومت بر پایه، نداچون ملت ایران بیش از نود درصد مسلمان

در واقع، امام  نداشت. یمفهوم نیمردم با د ۀمعارضدر دیدگاه ایشان و  ندمحترم بود نیمردم در طول د شانیا یبرا

ساالری و دیانت در آن با هم رهبر فکری و سیاسی نهضت، الگوی جدیدی پیشنهاد داد که مردمسرّه( خمینی )قدس

خواهند. در این دیدگاه، ساختار حکومتی ترین باشد، چون مردم چنین میشود: حاکم و امام باید عادلجمع می

در این نظام، پایۀ مشروعیت آن جمهوری و محتوای آن اسالمی است. شاید بیان سادۀ این نگاه همین تعبیر باشد که 

 اجتماعی است. ـدینی و پایۀ تحقق و مقبولیت در آن مردمی  ـالهی 

 . رابطۀ مشروعیت و مقبولیت4-3

 رابطۀ مقبولیت )به معنای حق رأی مردم( با مشروعیت به سه گونه ممکن است:

 د.أ. مقبولیت همان مشروعیت است، به همان معنا که در دیدگاه انتخاب بیان ش

ب. مقبولیت جزءالعله برای مشروعیت است، به این بیان که مشروعیت را دارای دو جزء بدانی: اول ارادۀ تشریعی 

الهی که به سبب فقاهت و عدالت ولی فقیه او را شایستۀ منصب والیت دانسته است و دوم اراده و خواست مردم 

 ند.کناست که با واسطۀ نمایندگان خبرگان رهبری اعمال نظر می

ساز و شرط معده برای مشروعیت است، به این بیان که مشروعیت والیت فقیه از ارادۀ تشریعی ج. مقبولیت زمینه

 گیرد ولی برای تحقق در خارج مشروط به مقبولیت مردمی و حمایت آنها است.الهی نشئت می

سرّه( در کتاب نه، امام خمینی )قدسشود. برای نموسرّه( دو گونۀ اول تأیید نمیبا بررسی کالم امام خمینی )قدس

السالم( در جمیع آنچه حاصل آنچه گذشت این است: والیت برای فقها از سوی معصومان )علیهم»آورده است:  البیع

شود، به سبب آنکه فقها بر همۀ امت مسلمان صاحب سلطنت و السالم( ثابت است ثابت میبرای معصومان )علیهم

 1 «اند.والیت

داشت که اعتقاد به اثرگذاری خواست مردم در مشروعیت سر از شرک در ربوبیت تشریعی  الهی  باید توجه

گیرد و مشروعیت والیت فقیه را پدید ارادۀ انسان در کنار ارداۀ خداوند قرار میکه آورد، زیرا بدین معنا است درمی
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 نباید فقیه والیت...  که زنندمى که هایىحرف این»سرّه( فرمود: آورد. به همین سبب است که امام خمینی )قدسمی

 1 «.ندارند آن بر اطالع را فقیه والیت اینها ،باشد ملت حکومت باید اینکه براى بشود،

کند این است که والیت فقیه تحقق خارجی ساز نیست. تنها کاری که میپس، مقبولیت مردمی مشروعیت

اصل والیت فقیه به مقبولیت مردمی و حمایت جدی نیاز  بخشد. یعنی برای کاربردی کردن و عملیاتی شدنمی

الشرایط بر جامعۀ اسالمی در چه صورت فقیهِ جامع»سرّه( در پاسخ به این پرسش که است. لذا، امام خمینی )قدس

 نویسد:می« والیت دارد؟

 مسلمین، ریتاکث آراى به دارد بستگى حکومت تشکیل و مسلمین امور تولى لکن. دارد صور جمیع در والیت

 1.مسلمین ولىّ با بیعت به شدهمى تعبیر اسالم صدر در و است، شده یاد آن از هم اساسى قانون در که

 فرماید:العالی( نیز بر شرط بودن مقبولیت برای مشروعیت تصریح دارد و میای )مدظلهامام خامنه

 صفاتى و هامالک با بودن آراسته و بودن آمیخته اوّل، رکن: است رکن دو و پایه دو داراى ]در اینجا[ حاکم

 حاکم براى که صفاتى و تعهّد توانایى، تقوا، دانش، مانند است، کرده معین اسالمى حاکم براى اسالم که

 حاکمیت در شرط مردم پذیرش و مردم قبول پس، ... است مردم پذیرش و مردم قبول دوّم، رکن ... است،

 بصیرتىصاحب نظرِصاحب مدبّرِ مدیرِ عادلِ مجتهدِ آن اسالمى، جمهورى اساسى قانون طبق بر رهبر ... است

 رو و کنند پیدا گرایش او به و کنند تقلید او از تقلید، مرجعیت مقام به باشند، شناخته را او مردم که است

 مردم به د،کننمی پیدا را کسى چنین کنند،می جستجو امّت خبرگان نشناختند، را کسى چنین مردم اگر. بیاورند

 را او خبرگان، معرّفى از بعد مردم خود ثانیاً اند،مردم نمایندگان خبرگانْ اوّلًا هم اینجا در باز. میکنند معرفى

 1 .امام شودمی او بعد پذیرند،می
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 فقیه والیت ادلۀ عقلی .فصل پنجم

، برای روشنگری و اتمام 1شودمی اشتصدیق موجب آن تصور ندارد، چراکه اثبات به نیازی فقیه والیتهرچند 

 شویم.حجت بر آنها که در اصل والیت فقیه شبهه دارند دست به دامان ادلۀ عقلی بر آن می

 فرماید:العالی( دربارۀ وضوح اصل والیت فقیه میای )مدظلهامام خامنه

 انسـان  اگـر  یعنى است؛ عقالیى اعتباراتِ و اسالمى فقه واضحاتِ جزو فقیه والیت و اسالمى حکومت امروز -

 تـرین دفـاع قابـل  و واضـحترین  و تـرین روشـن  جـزو  نظریّه این بزند، حرف عقالیى اعتبارات به تکیه با بخواهد

 در -غیـره  و سـلطنتى  حکومـت  و کلیسا حکومت به آن تشبیه با -گوناگون هاىشیوه با را این اما هاست؛نظریه

 1.دارد الزم مبارزه اینها. کنندمى مخدوش ذهنها

 با منطبق و اسالمی اصول حقِّ و اسالم لبّ با منطبق قرآن، متن با منطبق است اعتقادی...  فقیه والیت به اعتقاد -

 1سلیم. عقل

 کـه  یافـت  را فقیهـی  تـوان نمـی  که است واقعیت این گواه معاصر، زمان تاالسالم( بیت )علیهم اهل عصر از شیعه، فقهی متون

 نپذیرفته دادن فتوا بر عالوه اختیاراتی و موقعیت و جایگاه غیبت، عصر فقهای برای و باشد کرده انکار ریشه از را فقیه والیت

 1.باشد

 امـام  سـوی  از فقیـه  عامّـۀ  نیابت عنوانبه را فقیه والیت بودن ضروری منکران ،برجسته فقیهان از، جواهر صاحببرای نمونه، 

 طَعامِ  مِان  مااذا َ  كَاَنَّهُ بَل ذلِكَ في النّاسِ بَعضِ وَسوَسَةُ الغَريبِ فَمِنَ» :انددمدعیانی به دور از فقهات می السالم()علیه معصوم

 طعـم  از چیـزی  اینان گویا است، آورشگفتالسالم( )علیه معصوم امام از فقیهۀ عامّ نیابت در مردم از برخیۀ وسوس ؛شَيئاً الفِقهِ

 5 «اند!نچشیده را فقه
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 اصل والیت فقیه دو دسته دلیل بیان شده است: دلیل عقلی و دلیل نقلی.اثبات و برای روشنگری و بدین ترتیب 

 شرعی حکم به آن به علم از و رسید شرعی حکم به توانمی آن با که است ایعقلی حکم هرمراد از دلیل عقلی 

 1.یافت دست

 را آن اثبات نقلی یلدال که کسانی برای فقیه والیت مسئلۀ که است آن نقلی ادلۀ بر عقلی دلیل تقدم رازِ

 1.است اثبات قابل عقلی هایدلیل با تابند،برنمی

 شود.در ادامه، برخی از ادلۀ عقلی اثبات والیت فقیه ذکر می

 . قاعدۀ لطف5-1

ضرورت وجود  1از قواعد مهم در کالم شیعی قاعدۀ لطف است که متکلّمان امامیّه برای اثبات ضرورت نبوت،

 اند.و نیز در اثبات اصل والیت فقیه از آن بهره برده 5ن،تحریف نشدن قرآ 1امام،

گیری این قاعده را در اثبات عقالنی والیت فقیه تشریح کارخواهیم این قاعده را بهتر بشناسیم و نحوۀ بهاینک، می

 کنیم.

 .11؛ لیل: 15؛ انعام: 165؛ نساء: 121عمران: قاعدۀ لطف از این آیات مستفاد است: آل

خواند و از عصیان فرمان در اصطالح علم کالم هر فعلی است که مکلف را به طاعت الهی فرامی« لطف»مراد از 

 6دارد.الهی برحذرمی

 استدالل به قاعدۀ لطف بر اثبات والیت فقیه بدین بیان است:

 مسئلۀ امامت و رهبری برای جامعۀ اسالمی ضروری است.. اول مقدمۀ

 .است ضروری عقل حکم به است، لطف که هرآنچه. دوم مقدمۀ

                                                           
 .116، ص 1195العالی(، قم، زمزم هدایت، ای )مدظلهخامنهسرّه( و امام عبداهلل ابراهیم زاده، والیت فقیه از دیدگاه امام خمینی )قدس.  1

 .117همان، ص .  1

 . 96-91ش، ص 1169، تهران، الزهراء، 1. مالمهدی نراقی، انیس الموحدین، چ 1 

 .119-117. همان، ص1 

 .61ق، ص 1111  مفید، شیخ کنگره قم، ،المختارات و المذاهب فی المقاالت أوائل ،[شیخ] محمد مفیدبن. محمد5 

 .551 همان، ص الهدی،علم . سیدمرتضی6 



 .است ضروری عقل حکم به والیت فقیه. نتیجه

 طاعت به را انسان که است چیزهایی ازحکمرانی ولیۀ خدا  که است آنمسئلۀ امامت و رهبری  بودن لطف معنای 

 بنده هب نسبت خدا جانب از ساختن دور و کردن نزدیک این اینکه بدون ،سازدمی دور او معصیت از و نزدیک خدا

 .ندارد وجود تردیدی مطلب این در و[ بازدارد معصیت از و وادارد اطاعت به بخواهد اجبار با و] برسد اجبار حد به

ای است که اختصاص به زمانی ویژه ندارد. پس، در زمان غیبت، اقتضای لطف الهی این است که این مسئله

 رستی جامعۀ اسالمی تعیین کند.السالم( را برای سرپترین فرد به معصوم )علیهشبیه

 سرّه( این سخن را چنین تبیین فرموده است:امام خمینی )قدس

 ترپیش آنچه بنابر ولی است، نشده داده قرار حکومت امر تصدی برای معینی شخص چه اگر غیبت، زمان در

. ... باشد ردهک اهمال است، اسالمی جامعۀ حتمی نیاز که، حکومت امر در خداوندنیست  ممکن شد، بیان

 الهی قانون فقط آنهم است، قانون بر مبتنی حکومتی اسالمی، حکومت چون که بگوییم است سزاوار، اکنون

 دو باید ناگزیر حکومت این زمامدار است، شده مقرر جهان سراسر در عدالت بسط و احکام اجرای برای که

 تحقق قانون بر مبتنی حکومت یک ستنی ممکن و باشد دارا است الهی حکومت یک اساس که را مهم صفت

 1.عدالت دوم و قانون به علم اول باشد: صفت دو این واجد آن زمامدار و رهبر آنکه مگر یابد

 اگر و شودمی حاصل آن با ،[انسان کمال و سعادت تأمین یعنی] غرض که است آن لطف بودن واجب دلیل امّا

 1 [.کبیراً علواً ذلک عن اهلل تعالی و شودمی لغو بشر وآفرینش] شد خواهد غرض نقض نباشد واجب خداوند بر لطف

سلم( در عصر غیبت به وآلهوعلیهاهللشود که استمرار حرکت نبی اکرم )صلیبدین ترتیب، با قاعدۀ لطف ثابت می

 هایراه به ار آحاد جامعهو  ترین فردِ حاضر زعامت جامعۀ اسالمی را بر عهده گیردوالیت فقیه است تا شایسته

و زمینه را برای رشد  دارد برحذر سازندمی وارد هالکت ورطۀ به را آنها که اموری از و کند ارشاد خویش صالح

 مادی و معنوی جامعه فراهم آورد.

 . اصل تنزّل تدریجی5-2

 :گیردمی شکل مقدمه دو با خردمندانه استدالل این

                                                           
 .161ص ،1 ج اسماعیلیان، مؤسسه البیع، کتاب خمینی، امام.  1

 سید شرح ،(المحشى) المکاسب کتاب دزفولی، انصاری محمدبنمرتضی. )الغرض عدم وجوبه عدم من یلزم و الغرض، به یحصل مما فألنه اللطف وجوب أما و.  1

 [(پاورقی] 97 ص ،1 ج ق،1112 ،الکتاب دار مطبوعاتى مؤسسه قم، ،1 چ کالنتر، محمد



 .پذیردمی تحقق صالح حکومت پرتو در که است ضرورتی بشر اجتماعی و فردی مصالح تأمین. اول مقدمۀ

فرض ضرورت وجود حکومت در جامعه و نیز بنابر اصل ضرورت تشکل حکومت دینی در واقع، این مقدمه بر پیش

 را بر عهده دارد شکل گرفته است. الهی قوانین و دینی احکام اجرایکه 

 دارد ضرورت ایم،بهرهبی السالم()علیهم ومینمعص مستقیم حاکمیت از غیبت، عصر در چونمقدمۀ دوم. 

، که باشیم معصوم حکومت به مرتبه تریننزدیک دنبال به و نموده تأمین را مطلوب حدِّ به مرتبه تریننزدیک

 حاکمیت فقیهی است که دارای علم، عدالت و تدبیر است.

 سرّ( این سخن را چنین تبیین نموده است:امام خمینی )قدس

 پیدا استمرار و بماند باقی اسالم حکومتی احکام بناست و آمده پیش السالم()علیه امام غیبت دوران که اکنون

 امر احراز برای تعالی و تبارک خدای طرف از معیّنی شخص که اکنون...  نیست روا مرج و هرج و کند

 اسالم دیگر ؟کنید رها را اسالم باید آیا چیست؟ تکلیف است، نشده تعیین غیبت دورۀ در حکومت

 را تکلیف اسالم اینکه یا بود؟[ السالم()علیهم معصومین عصرِ] سال دویست برای فقط اسالم خواهیم؟نمی

 ثغور و حدود تمام که است این حکومت نداشتن معنای نداریم؟ حکومتی تکلیف ولی است، کرده معیّن

 اگر ما و. بکنند خواهندمی کاری هر که بگذاریم دست روی دست حالیبی با ما و برود؛ دست از مسلمین

 خدا اگر و است؛ الزم حکومت اینکه یا باشد؟ طور این باید آیا. کنیمنمی رد نکنیم، امضا را هاآن کارهای

 صدر از که را حکومتی خاصیت آن لکن است، نکرده تعیین غیبت دورۀ در حکومت برای را معیّنی شخص

 که خاصیت این. است داده قرار هم غیبت از بعد برای بود، موجود م(السال)علیه صاحب حضرت زمان تا اسالم

 اجتماع هم با اگر. است موجود ما عصر فقهای از شماریبی عدۀ در باشد، عدالت و قانون به علم از عبارت

 به باشد، خصلت دو این دارای که الیقی فرد اگر. دهند تشکیل عالَم در عمومی عدل حکومت توانندمی کنند،

 ادارۀ امر درسلم( وآلهوعلیهاهلل)صلی اکرم رسول حضرت که را والیتی همان داد، حکومت تشکیل و خاست اپ

 1.کنند اطاعت او از که است الزم مردم همۀ بر و باشد؛می دارا داشت جامعه

است باید زعامت السالم( کسی که دارای علم، تقوا و درایت نتیجه. بنابر حکم عقل، در زمان غیبت معصوم )علیه

 جامعۀ اسالمی را به دست گیرد تا ارکان حکومت را هماهنگ کرده، به سوی کمال برد.

                                                           
 .52-19والیت فقیه، ص  خمینی، امام.  1



 فقیه والیت ادلۀ نقلی .فصل ششم

ترین دلیل اثبات اصل والیت فقیه دلیل عقلی است و آیات و روایات طور که در فصل پیشین اشاره شد، مهمهمان

السالم(، اند از: آیات، روایات معصومین )علیهمادلۀ نقلی والیت فقیه عبارتباشند. صرفاً مؤید استدالل عقلی می

 السالم(.سلم( و امامان معصوم )علیهموآلهوعلیهاهللسیرۀ پیامبر اکرم )صلی

 . آیات6-1

 . آیۀ اولواألمر6-1-1

 وَالرَّسُولِ اللَّهِ إلى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِن مِنكُمْ األَمْرِ اُوْلِيوَ الرَّسُولَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ أَطِيعُواْ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

 (59: نساء) تَأويْالً. وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ اآلخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنتُمْ إِن

 را،[ پیامبر اوصیاى] اولواالمر و خدا امبرپی کنید اطاعت و را، خدا کنید اطاعت! ایدآورده ایمان که کسانى اى

 روز و خدا به اگر ،[بطلبید داورى آنها از و] بازگردانید پیامبر و خدا به را آن داشتید، نزاع چیزى در هرگاه و

 . است نیکوتر پایانش و عاقبت و بهتر شما براى[ کار] این! دارید ایمان رستاخیز

 از پیروی پیامبر، از پیروی به امراز  پس ،متعال خدای که است «االمر اولی» ۀواژ شریفه،ۀ آی این به استدالل محور

 اما پرسش این است که مراد از اولی االمر چه کسانی است؟ .داند می واجب را آنان

 و نظام ،سلم(وآلهوعلیهاهلل)صلیاکرم  رسول حیات در توانست که است آن اسالم دین فردمنحصربه هایویژگی از

 و عدالت و حق اقامۀ به گرچه - آسمانی ادیان دیگر تاریخی، هایداده براساس آنکه حال نهد، بنا اسالمی متیحکو

 .اندننهاده بنا حکومتی خود انبیای حیات در - اندکرده دعوت مردم میان در الهی حکومت

 تا داشت نیاز کاملی و مثالبی ریرهب به اسالمی نوپای حکومت ،سلم(وآلهوعلیهاهلل)صلیمکرم  نبی رحلت از پس

اکرم  رسول بسان و برد پیش درستیبه بود ـ خاتم پیامبر بزرگ رسالت راه تداوم که را ـ حکومت این

 .سازد محقق شکل ترینکامل به را آن اهداف تمام ،سلم(وآلهوعلیهاهلل)صلی

 از کاملی درک و آگاهی که باشدمی وممعص امام است شایسته حکومت این گرفتن دست در برای که کسی تنها

 نظام اهداف ساختن محقق برای او وجود لذا،. دارد سلم(وآلهوعلیهاهلل)صلیپیامبر  رسالت عملی و نظری ابعاد

 .است ضروری اسالمی



 شده رسول و خدا از اطاعت قرین آنان از اطاعت اوّال زیرااند، مفسران مراد از اولو االمر را تنها امامان معصوم دانسته

 برابر در سپردن سر به را مردم مطلق، طوربه آیه و است نشده ذکر آنان، از اطاعت برای شرطی و قید گونههیچ ثانیاً و

 خداوند، جانب از تا باشند مصون اشتباه و خطا از باید االمر اولو که است آن نشان همه این و است داده فرمان آنان

 1.نگیرد صورت گناه و یتمعص اهل از اطاعت به امر

سرّه( بر این باور است که مراد از اولو االمر در عصر غیبت فقهای عادل نیز است. با این حال، امام خمینی )قدس

 و موظف عادل فقهاى است، پیغمبران عهدۀ به که امورى کلیۀ»فرماید: ایشان، ضمن استناد به این آیۀ شریفه، می

 1 «.آنند انجام مأمور

 آیۀ اولویت .6-1-2

 (6أَنْفُسِهِمْ. )احزاب:  مِنْ بِالْمُؤْمِنینَ أَوْلى النَّبِیُّ

 .است سزاوارتر و اولى خودشان از مؤمنان به نسبت پیامبر،

 :فرمایدمیسرّه( با استناد به این آیه )قدس خمینی امام

 ثابت هم علما برای والیت منصب که کنیم استفاده« مْانْفُسِهِ مِنْ بِالْمُؤْمِنينَ اوْلي النَّبي»ۀ شریفۀ آی از توانیممی ما

 شریفهۀ آی این ذیل در البحرین مجمع در که چنان ؛است مارتاَ و والیت اولویت، از مراد که بیان این به. است

( والیـت  و حکومـت ) مـارت اَۀ دربار آیه این: فرمودند حضرت که کندمی نقل السالم()علیه باقر امام از روایتی

 اکـرم  نبـیِّ  بـرای  کـه  والیتـی  و مـارت اَ همان و دارد، مؤمنین بر مارتاَ و والیت نبی بنابراین، 1.است شده نازل

                                                           
 .122، ص 1؛ مجمع البیان، ج 191، ص 1ج ، همان، طباطبایی سیدمحمدحسینبرای نمونه، ر.ک. .  1

 :فرمایدمی تبیین چنین را آیه این به استدالل آملی جوادی ؛ عالمه71امام خمینی، والیت فقیه، ص .  1

 در ولی ، هستند باالصاله االمر اولی آنان و است السالم علیهم معصومین در ظاهر «مِنکُمْ األَمْرِ وَاُوْلِی الرَّسُولَ وَأَطِیعُواْ اللَّهَ أَطِیعُواْ» کریمه آیه در االمر اولی چه اگر»

 االمر اولی نه و بالتبع، االمر اولی اما هستند، االمر اولی ایشان نائبان السالم، علیهم معصومین خود دستور به نیز و عقل رهنمود طبق السالم علیهم معصوم غیبت عصر

 غیبت عصر در ، نبود شرط معصوم خود مباشرت و داشتند عهده به را کارها از بسیاری ، خاص نائبان ، معصوم ظهور و حضور عصر در که گونه همان و باالصاله

 سه که هستند فقیهانی و عالمان ، حکومت و رهبری مساله در ، السالم علیهم معصوم امامان منصوبان و عام نائبان البته.  دارند دست به را امور اداره ، معا نائبان نیز

 (172 ص ، اسراء نشر ، آملی جوادی عبداهلل ، عدالت و فقاهت والیت ، فقیه )والیت« باشند. داشته را اسالمی نظام مدیریت و تدبیر ، عدالت ، فقاهت شرط

 .157ص ،1ج ،مجمع البحرینفخرالدّین طریحی،  . 1



 در و آمـده  1عنوانی وصفِ روی حکم آیه در چون ،باشدمی ثابت نیز علما برای است سلم(وآلهوعلیهاهلل)صلی

 1.است شده عنوانی وصف در تنزیل هم روایت

 . آیۀ والیت6-1-3

 (55)مائده:  راكِعُونَ. هُمْ وَ الزَّكاةَ يُؤْتُونَ وَ الصَّالةَ يُقيمُونَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ وَ رَسُولُهُ وَ اللَّهُ وَلِيُّكُمُ نَّماإِ

 برپا را نماز همواره که[ اندطالبابى بن على مانند] مؤمنانى و اوست رسول و خدا فقط شما دوست و سرپرست

 .دهندمى زکات[ تهیدستان به] رکوعند در که حالى در و دارندمى

 هنگام در را ولیّ حالت غرض، این تحقق برای و است امام و ولیّ به اشاره صدد درواقعیت این است که این آیه 

 تصریح فریقین معتبر روایات کهچنان و است کرده بیان رکوع حال در و مسجد در سائل به انگشترش دادن صدقه

 .است داشته انطباق السالم()علیه علیحضرت  بر تنها آیه نزول هنگام به که است حالتی اینْ دارد،

اش و به امامان معصوم و در عصر غیبت به فقهای مراتب، والیت الهی به رسول گرامیبدین ترتیب و با حفظ سلسله

که حضرت علی یست، چنانعادل واگذار شده است و واگذاری والیت به فقها نافی واگذاری والیت به معصوم ن

 از تو؛ پس، وَلَّاکَ مَنْ فَوْقَ اللَّهُ وَ فَوْقَکَ عَلَیْکَ الْأَمْرِ وَالِی وَ فَوْقَهُمْ فَإِنَّکَ»السالم( به مالک اشتر فرموده است: )علیه

 والى را تو که سىک آن از برتر خداوند و باشد،مى تو از باالتر دارد والیت تو بر کهآن و آنانى، از برتر قدرت نظر

 1 «است.نموده 

 . روایات6-2

 الرُّسُلِ أُمَنَاءُ. روایت 6-2-1

 مَا وَ اللَّهِ رَسُولَ يَا قِيلَ الدُّنْيَا فِي يَدْخُلُوا لَمْ مَا الرُّسُلِ أُمَنَاءُ الْفُقَهَاءُ (وسلمآلهوعليهاهللصلي) اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 4 .دِينِكُمْ عَلَى فَاحْذَرُوهُمْ ذَلِكَ فَعَلُوا فَإِذَا السُّلْطَانِ اتِّبَاعُ الَقَ الدُّنْيَا فِي دُخُولُهُمْ

                                                           
 شده داده نسبت علما به که است« اولوا االمر» واژۀ اینجا در عنوانی، وصف از مقصود. نشیندمی قضیه اجزای از یکی جای در که است صفتی عنوانی، وصف.  1

 .هستند معصومین غیبت زمان در مردم مّۀعا سرپرستی و والیت صاحبان هاآن که معنا بدین

 .121ـ  122ص، همان، والیت فقیهاهلل موسوی خمینی، سید روح . 1

 .118ص  همان، رضی، شریف حسینمحمدبن . 1

 .118همان، ص  . 1



 «.نداپیغمبران امین اندنشده دنیا وارد کههنگامى تا فقیه دانشمندان» :فرمود( وسلمآلهوعلیهاهللصلی) اکرم پیامبر

 نسبت کنند چنین چون پس .سلطان پیروى»: دفرمو «چیست؟ دنیا در ورودشان معنى! اللَّه رسول یا» :شد عرض

 «.باشید برحذر ایشان از بدینتان

 کلّیۀ موظفند عادل، فقهای که معناست بدان این. اندشده معرفی دارامانت و اعتماد مورد افراد فقها روایت، این در

 .دهند انجام است، پیامبران عهدۀ بر که را اموری

 :فرمایدمیی حدیث نبو این تبیین در خمینی امام

 مسئله تنها اینکه نه کنند، اجرا امانت طور به داشته مقرر اسالم که را اموری تمام فقها که است این« امین» معنای

 گـویی مسـئله  در فقهـا  تا بودند گومسئله پیامبران مگر کرد؟می قانون بیان تنها و بود گومسئله امام مگر. بگویند

 چـون . شـود  تعطیل آن احکام و شود ندرسمُ اسالمْ نگذارند تا باشند، ملت رئیس باید فقها...  باشند؟ آنها امین

 و گشـته  نـدرس مُ اسـالم  نشـده،  برقـرار  والیتشـان  و نداشـته  حکومت نشین مسلمان کشورهای در عادل فقهای

 و رکشـو  از دفـاع  و جامعـه ۀ ادار و سـپاه  فرمانـدهی  و قـوانین  اجـرای  در فقهـا  ... 1.است شده تعطیل آن احکام

 پیغمبـران ۀ عهـد  بـه  کـه  اموریۀ یکلّ یعنی لسُالرُّ اءنَأمَ اءهَقَالفُ بنابراین، .پیامبرند اعتماد مورد قضاوت و دادرسی

 حکمـی  هیچ از که هستند کسانی« لسُالرُّ اءُنَمَاُ» از مراد لکن...  اندآن انجام مأمور و موظف عادل فقهای است،

 هنگـامی  تـا  یعنی .انيَالدُّ يفِ والُدخُيَ مْلَ امَ :فرمایدمی حدیث ذیل در کهنچنا باشند، منزه و پاک و نکنند تخلف

 و نیسـت،  عـادل  ،باشـد  دنیـا  مـال  آوریجمـع  فکـر  در فقیهـی  اگـر  پـس . انددرنیامده طلبی دنیا منجالب به که

 کـه  نـد اعـادل  ایفقهـ  فقـط . باشـد  اسـالم  احکام مجری و سلم(وآلهوعلیهاهلل)صلی اکرم رسول امین تواندنمی

 و 1حـدود  نماینـد، می جاری را قصاص و 1حدود گردانند،می مستقر را آن نظامات ،کرده اجرا را اسالم احکام

 1.کنندمی پاسداری را مسلمانان وطن ارضی تمامیت

                                                           
 .71ص، همان، والیت فقیهاهلل موسوی خمینی، سید روح . 1

بازی دو جنسکند: سرقت، نوشیدن مُسکِرات، لواط، سُحق )= همقرر کرده و حاکم شرع آن را اجرا میای جرایم م. حد: کیفری که خدای متعال برای پاره 1

 زن(، قیادت )= دلّالی در زنا یا لواط(، قَذف )= نسبت دادنِ زنا یا لواط به کسی(، مُحاربه )= کشیدن سالح و ترساندنِ مَردم( و... .

 .مرزها . 1

 .71ص، همان، والیت فقیه اهلل موسوی خمینی،سید روح . 1



 خُلَفَائِی . روایت ارْحَم6-2-2ْ

 الَّذِينَ قَالَ خُلَفَاؤُكَ مَنْ  وَ اللَّهِ رَسُولَ يَا قِيلَ ثَلَاثاً خُلَفَائِي مْارْحَ اللَّهُمَّ (وسلمآلهوعليهاهللصلي) اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 1 .أُمَّتِي يُعَلِّمُونَهَا ثُمَّ سُنَّتِي وَ حَدِيثِي يُبَلِّغُونَ

 !اللَّه لرسو یا» :گفتند .«کن رحم مرا هاىخلیفه !بارخدایا» :فرمودسه بار ( وسلمآلهوعلیهاهللصلی) اکرم پیامبر

 .«بیاموزند من امته ب و کنند تبلیغ مرا سنت و حدیث که کسانى آن: »فرمود «هایت؟خلیفه نداکیان

 :دیفرمامی ،فیشر تیروا نیا به استناد ضمن ،سرّه()قدس ینیخم امام

 يٌّلِا عَ»ۀ جمل ازی مک دست« يائِفَلَخُ محَارْ اَللَّهُمَّ»ۀ جمل و است؛ نبوت شئون تمام در جانشینی همان« خالفت» -

 معنی زیرا خالفت؛ معنی نه خلفاست، معرفی« ييثِدِحَ وونَرَيَ وَ يدِعْبَ نْمِ ونتُاْيَ ينَذِالَّ»ۀ جمل و...  ندارد« يتِيفَلِخَ

 را خالفـت  معنـی  نیـز ]سـؤال کننـده[    سـائل  و باشـد؛  بیـان  محتاج که نبود مجهولی امر اسالم صدر در خالفت

 1.فرمودند معرفی وصف این با ایشان و فرماید معرفی خواست ار اشخاص بلکه نپرسید،

 را مـن  سـنّت  و حدیث و آیند( می(وسلمآلهوعلیهاهللصلی) اکرم پیامبر)من از پس که هاییآن شد معلوم ،پس -

 اسـت،  ثابت حکومت و والیت و اطاعت بودن الزم از پیغمبر برای هرچه و پیغمبرند جانشینان کنند،می روایت

 کارهای که است آن معنایش کرد، معرفی خود جانشین را کسی حاکمی اگر زیراکه است، ثابت هم هاآن رایب

 1.دهد انجام باید او نبودنش، در را او

 قِعَةُالوَا . روایت الحَوادِث6-2-3ُ

 :اندداشته مرقوم یعقوببناسحاق نامۀ جواب در ،(الفداء له ارواحنا) زمان امام عصر، ولیِّ حضرت

 1 .عَلَيهِم اهللِ حُجَّةُ انَا وَ عَلَيكُم، حُجَّتِي فَاِنَّهُم حَدِيثِنَا، رُواةِ اِلَي فِيهَا فَارجِعُوا الوَاقِعَةُ الحَوادِثُ اَمَّا وَ

 من و شمایند بر من حجت آنان زیرا کنید، مراجعه ما حدیث راویان به ،پس آید، پیش که رخدادهایی در اما و

 .ستمه آنان بر خدا حجت

 :نویسدمی شریف توقیع ذیل درسرّه( )قدس ینیخم امام

                                                           
 .118ص  همان، رضی، شریف حسینمحمدبن . 1

 .66ص، همان، والیت فقیهاهلل موسوی خمینی، سید روح . 1

 .188 ـ 187همان، ص ،االسرار کشف، همو.  1

 .181، ص1همان، ج ،النّعمه تمام و الدّین کمال بابویه،ابن.  1



 رجـوع  امورشـان  تمـام  در کـه  است آن السالم(امام )علیه غیبت زمان در مردم تکلیف که شد معلوم پس، ... -

 1.داده قرار خود جانشین و کرده خود حجت را آنها امام و کنند اطاعت آنها از و حدیث راویان به کنند

 دادهمـی  روی مسلمین و مردم برای که بوده هاییگرفتاری و اجتماعی پیشامدهای ،«واقعه حوادث» از منظور -

 بایـد  اجتمـاعی  پیشامدهای در رسد،نمی شما به ما دست که اکنون کرده، سؤال سربسته و کلی طور به و. است

 و... کنـیم   رجـوع  سـی ک چـه  بـه  حـوادث  ایـن  در پرسیده و کرده، ذکر را حوادثی یا. چیست وظیفه کنیم، چه

 مراجعـه  فقهـا،  یعنـی  ما، احادیث رُوات به مشکالت و حوادث در که اندفرموده جواب او سؤال طبق حضرت،

اکـرم   رسـول  حضـرت  کـه  طـور  همـان ... 1شمایم بر خدا حجت من و باشند،می شما بر من حجت هاآن. کنید

 رجـوع  او بـه  کارهـا ۀ همـ  در تا کرده تعیین را او اخد مردم، تمام مرجع و است حجت( وسلمآلهوعلیهاهللصلی)

 1هستند. مردم هایتوده عامِّ مرجعِ و امور مسئول هم فقها کنند،

                                                           
 .188 ـ 187ص همان، ،اراالسر کشف خمینی، موسوی اهللروح سید . 1

 . 82همان، ص ،فقیه والیت خمینی، موسوی اهللروح سید . 1

 . 81ص ،همان . 1



 های ولیّ فقیهشرایط و ویژگی .فصل هفتم

توان در سه عنوان اصلی خالصه های الزم برای حاکم و ولیّ فقیه را میرسد مجموعه شرایط و ویژگیبه نظر می

 کند:سرّه( از این سه شرط با این بیان یاد میکه امام خمینی )قدسکرد، چنان

چون حکومت اسالمی حکومت قانون بلکه حکومت قانون الهی است و ]چون[ هدف اصلی از آن )حکومت 

اسالمی( اجرای قانون و گسترش عدالت الهی بین مردم است، پس، باید رهبر این حکومت دارای دو ویژگی 

ندارد. یکی علم  س حکومت قانونی است و تحقق حکومت قانونی بدون آن دو صفت امکانباشد که آنها اسا

ست که یبه قانون و دوم عدالت است. و اما شرط کفایت و کاردانی در مفهوم وسیع علم داخل است و شکی ن

روط خواهی بگو که کفایت نیز شرط سومی از شمند باشد و اگر میحاکم باید از کفایت و کاردانی بهره

 1اساسی است.

 شود.در ادامه، به این سه ویژگی ولیّ فقیه اشاره می

 . علم و فقاهت7-1

که رهبر مطلوب باید از نظر فقهی و اجتهادی در حدی باشد که بتواند فتوا دهد و احکام الهی را بیان دارد، چنان

؛ ای مردم! اللَّهِ بِأَمْرِ  أَعْلَمُهُمْ وَ عَلَيْهِ أَقْوَاهُمْ الْأَمْرِ بِهَذَا نَّاسِال أَحَقَّ إِنَّ النَّاسُ أَيُّهَا»فرماید: السالم( میحضرت علی )علیه

 1«.داناتر خدا فرمان به آن در وباشد  تواناتر بدان که است کسى خالفتْ به سزاوار

؛ شما هنگامی كَلَامِنَا مَعَانِيَ تُمْعَرَفْ إِذَا النَّاسِ أَفْقَهُ أَنْتُمْ»که فرمود: السالم( نقل شده است از امام صادق )علیه

 1«مان درک کنید.منظور و مقصود ما را از سخنان ترین مردم به احکام و آداب شریعت خواهید بود کهآگاه

 بِاللَّهِ عُلَمَاءِالْ أَيْدِي عَلَى الْأَحْكَامِ وَ الْأُمُورِ مَجَارِيَ بِأَنَّ ذَلِكَ»السالم است که فرمود: و در روایتی از امام حسین )علیه

؛ ]اهتمام به مقام علما بدین سبب است که[ مجاری امور و احکام خدا در دست عالمان حَرَامِهِ وَ حَلَالِهِ عَلَى الْأُمَنَاءِ

 1«اند.ربانی است که به حالل و حرام خدا امین

                                                           
 .611، ص 1همان، ج  ،کتاب البیع خمینی، موسوی اهللروح سید . 1

 .118-117ص  همان،حسین شریف رضی، محمدبن . 1

 .117، ص 17ج ، ق1129 البیت،آل مؤسسۀ، قم ،الشيعة وسائل ،عاملی حسن حربنمحمد . 1

 .118ص ، ق1121 اسالمی، انتشارات دفتر قم، ،1چ، تحف العقول، حرانی شعبهابن علیبنحسن . 1



اطالعات در عرصۀ ادارۀ جامعه، المللی کنونی و گستردگی افزون بر این و با توجه به محیط رقابتی سیاسی و بین

های پیچیدۀ رقبا باشد و بر اوضاع کنونی جامعه و جهان، بصیرت ولیّ فقیه باید آگاه به زمان و قادر به تشخیص روش

داری[ را دلیل نامزدی خویش برای السالم( عالم بودن خود ]بر امور خزانهکه حضرت یوسف )علیهداشته باشد، چنان

 سرپرست مرا(؛ 55)یوسف:  عَلِيمٌ حَفِيظٌ إِنىّ  الْأَرْضِ خَزَائنِ عَلىَ اجْعَلْنىِ قَالَ»فرماید: و می شمارداین منصب می

 «.هستم دانایى نگهبان من زیرا ده؛ قرار سرزمین این هاىخزانه

 . عدالت و تقوا7-2

رساند. و در اصطالح، ضرر می در اصل از وقایه است به معنای حفاظت و نگهداری نفس از آنچه به آن« تقوا»واژۀ 

اجتناب و پرهیز از خطا و گناه و اشتباه و آلودگی و ناپاکی و دل »توان در این تعبیر خالصه کرد: مراد از تقوا را می

 .1«سپردن به خط مستقیم ِ تکلیف و وظیفه

ملکۀ »ز عدالت به معنای هر چیزی را در جای خود قرار دادن است و در اصطالح،  مراد ا« عدالت»و واژۀ 

 وصف. و 1«کندداری است که همواره انسان را به مالزمت تقوا ـ ترک محرمات و فعل واجبات ـ وادار میریشه

 1.شودمى زایل صغیره بر اصرار یا کبیره گناهان ارتکاب با در اصطالح شرعی عدالت

غرّه نشود و به سبب غرور بر آحاد رهبر جامعۀ اسالمی باید چون پدری مهربان و باتقوا باشد و به قدرت خویش 

 سلم( فرمود:وآلهوعلیهاهللجامعه ظلم روا ندارد. پیامبر گرامی اسالم )صلی

 وِلَايَةِالْ حُسْنُ وَ غَضَبَهُ بِهِ يَمْلِكُ حِلْمٌ وَ اللَّهِ مَعَاصِي عَنْ يَحْجُزُهُ وَرَعٌ خِصَالٍ ثَلَاثُ فِيهِ لِرَجُلٍ إِلَّا الْإِمَامَةُ تَصْلُحُ لَا

 4.الرَّحِيمِ كَالْوَالِدِ لَهُمْ يَكُونَ حَتَّى يَلِي مَنْ عَلَى

امامت و رهبری جامعه برازنده نیست مگر بر کسی که در وی سه خصلت است: تقوایی که او را از معصیت 

را شان بازدارد، حلمی که به آن غضب خویش را کنترل کند و نیکی در حکومت راندن بر کسانی که حکومت

 بر عهده گرفته است، تا جایی که برای آنان همانند پدری مهربان باشد.

                                                           
 . 19/11/1169العالی(، ای )مدظلهبیانات امام خامنهاز  . 1

 .15، ص 1 اهلل موسوی خمینی، ترجمۀ تحریر الوسیله، ج سیدروح . 1

 همان. . 1

 .118ص  همان،، حرانی عبهشابن علیبنحسن .1



که در روایت امام حسن عسکری های ولیّ فقیه است، چنانبدین ترتیب، تقوا و عدالت از شروط و ویژگی

 هَوَاهُ عَلَى مُخَالِفاً لِدِينِهِ حَافِظاً نَفْسِهِلِ صَائِناً الْفُقَهَاءِ مِنَ كَانَ مَنْ فَأَمَّا»السالم( با این قیود بدان اشاره شده است: )علیه

 و بستیزد نفْسش هواى با و باشد خود دین نگاهبان و دارخویشتن که فقیهى هر اما؛ يُقَلِّدُوهُ أَنْ فَلِلْعَوَامِّ مَوْلَاهُ لِأَمْرِ مُطِيعاً

 1.«کنند تقلید او از که است عوام بر باشد، موالیش فرمان مطیع

و عدالت است که مؤمن حاضر است بر خار مغیالن بخوابد اما بر بشری ظلم نکند و از اموال مردم برندارد.  با تقوا

 فرماید:السالم( است که عینیت تقوا و عدالت است و میالگوی ما در این سخن حضرت علی )علیه

 ظَالِماً رَسُولَهُ وَ اللَّهَ أَلْقَى أَنْ مِنْ إِلَیَّ أَحَبُّ مُصَفَّداً الْأَغْلَالِ فِی أُجَرَّ وَ مُسَهَّداً السَّعْدَانِ حَسَکِ عَلَى أَبِیتَ لَأَنْ اللَّهِ وَ

 2الْحُطَامِ. مِنَ ءٍلِشَیْ غَاصِباً أَوْ الْعِبَادِ لِبَعْضِ

 ىرو بدنم به بندها و هاغل داشتن قرار با و آرم، روز به سعدان خار روى به بیدارى به را شب اگر قسم، خدا به

 به که حالى در کنم دیدار قیامت در را رسولش و خدا اینکه از است ترمحبوب من پیش شوم، کشیده زمین

 !باشم کرده غصب دنیا ارزشبى مال از چیزى و نموده، ستم مردم از بعضى

کند. ظلم نمیماند و به دیگران بیند و بر مرز تقوا میزمامدار جامعۀ اسالمی خداوند متعال را ناظر اعمال خویش می

 فرماید:سرّه( در توصیف ضرورت ویژگی عدالت و تقوا میامام خمینی )قدس

 که کسى. نباشد آلوده معاصى به دامنش و باشد؛ عادل و برخوردار اخالقى و اعتقادى کمال از بایستى زمامدار

 و خرج و المال بیت متصدى گذارد، اجرا مورد به را اسالم جزاى قانون یعنى کند، جارى «حدود» خواهدمى

 عَهْدِی یَنالُ ال قالَ: »نباشد کارمعصیت باید بدهد، او به را بندگانش اداره اختیار خداوند و شود، مملکت دخل

 حقوق دادن در نباشد عادل اگر زمامدار. دهدنمى اختیارى چنین جائر به تعالى و تبارک خداوند. «الظّالِمینَ

 است ممکن و کرد؛ نخواهد رفتار عادالنه جزا، قانون اجراى و آن، صحیح صرف و مالیاتها اخذ مسلمین،

 و شخصى اغراض صرف را مسلمین المال بیت و نماید، تحمیل جامعه بر را خود نزدیکان و انصار و اعوان

 3.کند خویش هوسرانى
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 .  کفایت و کاردانی7-3

 فرماید:السالم( میه امام علی )علیهککفایت و کاردانی از شروط الزم زمامداری جامعۀ اسالمی است، چنان

 1الْوِلَایَۀ. اسْتَحَقَّ الْکِفَایَۀَ أَحْسَنَ مَنْ

 تر است سزاوار رهبری است.که باکفایتآن

 2فِیهِ. اللَّهِ بِأَمْرِ أَعْلَمُهُمْ وَ عَلَیْهِ أَقْوَاهُمْ الْأَمْرِ بِهَذَا النَّاسِ أَحَقَّ إِنَّ النَّاسُ أَیُّهَا

ها برای تصدی امامت )خالفت امت(کسی است که از همه تواناتر بر انجام این ترین انسانشایسته ای مردم،

 شان به خدمت و قانون خدا نسبت به آن باشد.مسئولیت بزرگ و هم از داناترین

بر البته، این به معنای تخصص داشتن در تمام کارها و تسلط بر علوم و فنون نیست. کسانی که مدیریت علمی را 

 اند.ای شدهدهند دچار چنین شبههمدیریت فقهی برتری می

های مختلف علوم و ولیّ فقیه از ادارۀ امور سیاسی، نظامی و غیر اینها ناتوان است و در رشته»اصل شبهه این است: 

شتن باشد، در حالی که قرار گرفتن در هرم قدرت سیاسی و مدیریت اجرایی کشور مستلزم دافنون فاقد تخصص می

های مختلف علوم و فنون است. پس، باید امر حکومت را به متخصصان آن سپرد و مدیریت علمی تخصص در زمینه

 1«را جایگزین مدیریت فقهی کرد.

، تفکیک قایل نشده است« مدیریت انسانى»ۀ و شیو« مدیریت فنى و ابزارى» ۀکننده میان شیوشبههدر واقع، 

هایى که آن مدیریت؛ یکدیگر جدا بوده، نباید میانشان خلطى صورت گیرد که این دو نوع مدیریت ازدرحالى

هاى فنى و ابزارى است. در چنین هاى مربوط به آن است، مدیریتهاى الزم در زمینهنیازمند داشتن تخصص

تواند یک مدیریت نمى ،هایى اگر مدیر مربوط از دانش و تخصص کافى در آن زمینه برخوردار نباشدمدیریت

مدیریت ۀ اما شیو و مفید گرداند.آ ابزارها و عناصر فعال در آن مجموعه را کار ۀو مجموع باشد کارآمد داشته

آید، که به موازات مىشمارههاى حقوقى و اخالقى است از مصادیق مدیریت انسانى بوالیت فقیه که مبتنى بر آموزه

قى و اخالقى و نیز صیانت از حدود الهى در رفتار فردى و آن حاکمیت اسالمى یا والیت فقیه به تنظیم مناسبات حقو
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السالم( نیز، تمام کارها به دست خود ایشان انجام )علیه که در حکومت امیرالمؤمنین علیهمچنان» 1.پردازدجمعى مى

را به عهدۀ کردند و کارها گرفت، بلکه فرمانداران و قضات و فرماندهان نظامی و دیگر افراد الزم را انتخاب مینمی

 1«گذاشتند.آنان می
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 شأن و جایگاه ولیّ فقیه در جامعۀ اسالمی هشتم. فصل

ولیّ فقیه جانشین امام معصوم است و شئون امامت جز شأن وساطت فیض الهی را که مخصوص امام است و امام 

، ابتدا، شئون امامت ذکر السالم( در عصر غیبت نیز خود بر عهده دارد را داراست. برای تبیین این سخنزمان )علیه

 گردد.شود و آنگاه، شئون ولیّ فقیه و جایگاهش در جامعۀ اسالمی بیان میمی

 . شئون امامت8-1

گیرد، و دارای چهار شأن و امامت، در اندیشۀ شیعی، استمرار نبوت است و جز با نصب و ابالغ الهی شکل نمی

 باشد:مأموریت می

 . واسطۀ فیض الهی8-1-1

 واسطه کامل انسان .است الهی فیض وساطت تکوین، نظام در السالم(،امام معصوم )علیه والیی شئون از یکی 

صادق  امام از الغیبه کتاب در طوسی شیخ الهی. درگاه به بنده درخواست و برسد بنده به الهی فیض تا شودمی

 کرده است: روایت( السالمعلیه)

 السالم()علیهم الْأَئِمَّۀِ سَائِرِ وَ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ ثُمَّ( سلموآلهوعلیهاهللصلی)اللَّهِ  رَسُولِ عَلَى عَرَضَهُ أَمْراً اللَّهُ أَرَادَ إذَا

 یَرْفَعُوا أَنْ لَائِکَۀُالْمَ أَرَادَ إِذَا وَ الدُّنْیَا إِلَى یَخْرُجُ ثُمَّ( السالمعلیه)الزَّمَانِ  صَاحِبِ إِلَى یَنْتَهِیَ أَنْ إِلَى وَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِداً

 رَسُولِ عَلَى یُعْرَضَ أَنْ إِلَى وَاحِدٍ وَاحِدٍ عَلَى ثُمَّ( السالمعلیه) الزَّمَانِ صَاحِبِ عَلَى عُرِضَ عَمَلًا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ إِلَى

 وَ أَیْدِیهِمْ فَعَلَى اللَّهِ إِلَى عَرَجَ مَا وَ أَیْدِیهِمْ فَعَلَى للَّهِا مِنَ نَزَلَ فَمَا اللَّهِ عَلَى یُعْرَضُ ثُمَّ( سلموآلهوعلیهاهللصلی)اللَّهِ 

 1.عَیْنٍ طَرْفَۀَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عَنِ اسْتَغْنَوْا مَا

 به ایشان و کندمی عرضه( سلموآلهوعلیهاهللصلی) خدا رسول به را امر آن کرد، اراده امری بر خداوند هرگاه

 صادر دنیا عالم در امر آن اینکه تا شودمی عرضه السالم(ائمّه )علیهم سائر به ترتیب همین به و( لسالماعلیه)علی

 عرضه شانزمان امام به کنند، ارائه الهی درگاه به را بندگان اعمال از عملی بخواهند فرشتگان هرگاه و شود

 ربوبی ساحت به سپس، شود و،می عرضه( سلموآلهوعلیهاهللصلی)خدا رسول به تا نحو، همین به و کنندمی

 همه کندمی عروج ربوبی ساحت سوی به آنچه و گرددمی نازل پروردگار سوی از آنچه پس، شود.می عرضه

 اذن و قدرت از نیازبی زدنی هم بر چشم اندازۀ به امری هیچ لکن است( السالمامامان معصوم )علیهم محضر در

 . نیست الهی
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 رَأَيْتُمْ أَ قُلْ» آیۀ تأویل آمده روایات در که لذاست 1.استو لطف  فیض خودش بلکه است فیض مجرای اتنه نه امام

 چون] شما بردارىبهره مورد آب اگر دهید خبر من به: بگو(؛ 12)ملک:  مَعِينٍ بِماءٍ يَأْتِيكُمْ فَمَنْ غَوْراً ماؤُكُمْ أَصْبَحَ إِنْ

 که کیست ،پس ،[گردد خارج شما دسترس از که آنجا تا] فرورود زمین در[ اهچاه و سدها ها،چشمه رودها، آب

 ذَا فَمَا تَرَوْهُ فَلَمْ إِمَامَکُمْ فَقَدْتُمْ إِذَا: أیْ است شده تشبیه آب به امامو  است امام «!بیاورد؟ گوارا و روان آب برایتان

 1.«کنیدمی چه ،شد غایب نظرها از و نیافتید را تانزمان امام اگر؛ تَصْنَعُون

 معصومین قبور زیارت ثواب روایات، در که آنگاه. است بشری جامعۀ برای حیاتی آب همچون امام وجود

 قبر کنار زیارت هنگام در بدانی که است همین منظور ،1«بِحَقِّهِ عَارِفاً زَارَهُ لِمَنْ»شده:  معرفت به مقیَد( السالمعلیهم)

 .اوست دست به تو دایته و معنوی حیات که ایستادی کسی

 . مرجعیت دینی، تفسیر قرآنی و کارشناسی احکام الهی 8-1-2

 لِتُبَیِّنَ الذِّکْرَ إِلَیْکَ أَنْزَلْنا وَ»فرماید: خداوند متعال کارشناسی و تفسیر وحی را از شئون نبوت برشمرده است و می

 براى که را آنچه مردم براى اینکه، برای کردیم نازل تو سوى به را قرآن و(؛ 11)نحل:  إِلَیْهِمْ نُزِّلَ ما لِلنَّاسِ

 .«کنى بیان شده نازل شانسوی به[ شانهدایت]

های برگزیدۀ الهی این شأن را تداوم سلم(، امامان و انسانوآلهوعلیهاهللبعد از رحلت رسول گرامی اسالم )صلی

آورند و قرائت واحدی از دین به مردم ت به عمل میهای مختلف و انحرافی از دین ممانعبخشند و از قرائتمی

 کنند.عرضه می

 . زعامت و رهبری و ادارۀ نظام سیاسی8-1-3

اش های برگزیدهشیعه معتقد است که امامت و رهبری جامعۀ دینی عهد و پیمانی است که خداوند متعال از انسان

 لمی آلوده نیستند: برای هدایت و راهبری جامعه گرفته است، افرادی که به هیچ ظ

 عَهْدِى یَنَالُ لَا قَالَ  ذُرِّیَّتىِ مِن وَ قَالَ  إِمَامًا لِلنَّاسِ جَاعِلُکَ إِنىّ قَالَ  فَأَتَمَّهُنَّ بِکلِمَاتٍ رَبُّهُ إِبْرَاهِمَ ابْتَلىَ إِذِ وَ

 (111الظَّالِمِینَ. )بقره: 
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 به را همه او پس، کرد. آزمایش[ سخت و دشوار] ىامور به پروردگارش را ابراهیم کههنگامى[ کنید یاد] و

 پیشوا مردم همۀ براى را تو من»: فرمود[ او و لیاقت شایستگى خاطر به] پروردگارش رسانید. انجام به کامل طور

 که] من پیمان»: فرمود[ پروردگار] «[.برگزین پیشوایانى نیز] دودمانم از و»: گفت ابراهیم «.دادم قرار امام و

 «.رسدنمى ستمکاران به[ است پیشوایى و تامام

 جامعه امور بر حاکمیت و سیاسى رهبرى و زعامت یعنى امامت ظاهرى بُعداما نقطۀ تالقی اهل باطل با امام در 

به بیان دیگر، تالش امام برای هدایت جامعه و اصالح امور دین و دنیای مردم و برقراری عدالت  .است بوده اسالمى

انجامید. در این صورت، زعامت سیاسی از شئون امامت مت تشکیل حکومت بود و گاه به این امر میاجتماعی به س

السالم( به هدف برقراری عدالت اجتماعی برای حکومت دینی برای نمونه، موالی متقیان علی )علیهشود. شمرده می

 اشاره دارد:

لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ  أَمَا وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ

 1.أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا

ب وجود شدند و به سبنسان را خلق نمود، اگر این افراد حاضر نمىسوگند بر آن کسى که دانه را شکافت و ا

شد و خدا از دانشمندان پیمان نگرفته بود که بر سیرى ظالم و گرسنگى مظلوم راضى حجت تمام نمى یاران

 .کردمنشوند، افسار شتر خالفت را بر کوهان آن انداخته و رهایش مى

ومت اسالمی را در صورت امکان بنا نهد و نظام سیاسی را پویا و پس، امام معصوم موظف است نظام والیی و حک

 زنده و باطراوت و، در عین حال، مقتدر و مقاوم اداره کند.

 . قضاوت و اجرای احکام حقوقی و قضایی اسالم8-1-4

ها ی انسانکند؛ اوست که بهترین قوانین فردی و اجتماعی را براها را هدایت میخداوند از طریق احکام دینی انسان

 را فردی احکام ترینجامع و باشد بشر برای تکاملی برنامۀ ترینکامل حامل دینی نیست پذیرفتنیجعل کرده است. 

احکام  آن کردن اجرایی ای برایسلم( برنامهوآلهوعلیهاهللپس از رحلت رسول اکرم )صلی اما باشد برداشته در

 .است اسالم الهی دستورات از مهمی هایبخش عطیلیت سبب خود ایننداشته باشد. بدون تردید، 
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 پیامبر اسالمکه ها و اجرای احکام حقوقی و قضایی اسالم است، چنانامام معصوم موظف به قضاوت و رفع نزاع

و  قضاوت میان مردم ۀبلکه وظیف ،هاى الهى را ابالغ کندتنها موظّف نبوده که احکام و فرمان سلم(وآلهوعلیهاهلل)صلی

 1.رهبرى اجتماع انسانى را نیز برعهده داشته است

 . شئون ولیّ فقیه8-2

 الهی احکام کارشناسی و قرآنی تفسیر دینی، مرجعیت. 8-2-1

های دینی و سخنان امامان معصوم و به اقتضای حکم عقل بر این باورند که علما و اندیشمندان شیعه با الهام از آموزه

است و در استنباط احکام الهی تخصص و  السالم( درس آموختهبیت )علیهملکارشناس دین که در مکتب اه

 توانایی دارد و نیز از سالمت نفس و عدالت برخوردار است جانشین شایستۀ امام در عصر غیبت است.

در زمانی که دست ما از دامن امام معصوم کوتاه است، کسی که به سبب تخصص و کارشناسی در دین کمترین 

علمی را دارد و به سبب عدالت بیشترین سنخیت و شباهت را با امام معصوم  دارد حاکمیت الهی امام  انحراف

 کند.معصوم را در غیاب او اعمال می

 . زعامت و رهبری و ادارۀ نظام اسالمی8-2-2

اسالمى از هر کس به جز خدا یا جانشین او و  ۀدر فرهنگ قرآن، والیت و سرپرستى و زمامدارى جامع

مختص خداست و والیت  (باالصالة)بخشان حاکمیت الهى سلب شده است. والیت و حاکمیت حقیقى جلىت

بخشان و هم تنها براى کسانى مشروع و پذیرفتنى است که خدا آنان را به عنوان تجلى( بالعرض)اعتبارى 

یگر مردود و اطاعت از تشریعى خود مشخص و معرفى کرده است و هر نوع سلطه و والیتى د ۀکنندگان اراداجرا

 1آنان شرک و پذیرفتن والیت طاغوت معرفى شده است.

 اکرم پیامبر به ترتیب، به مستقیماً، جامعه، سیاسی مدیریت و اجتماعی امور تدبیر در الهی والیتبر این اساس، 

 معصوم امام سوی از لعاد فقیهان به غیبت عصر در و السالم()علیهم معصوم امامان وسلم( وآلهوعلیهاهلل)صلی

 .است شده تفویض
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اگر فقیه عادلی موفق به تشکیل حکومت شود و تصدی نظام والیی را بر عهده گیرد، زیرمجموعۀ حکومت و 

 کند.نهادهای سیاسی را مطابق با مبانی اعتقادی و هماهنگ با قوانین الهی و به اقتضای زمان و مکان تنظیم و اداره می

 اسالم قضایی و حقوقی احکام یاجرا و قضاوت. 8-2-3

 امبریکه بر پ  - یاقتصادو   ی، فرهنگ ی، اجتماع یاسی، س یاعم از عباد - و دستورات اسالم یاحکام اله یتمام

و  یباق زین بتیبوده در زمان غ یباق السالم()علیهم نازل شده و در زمان حضور ائمه سلم(وآلهوعلیهاهلل)صلی

 .االجراستالزم

در  هیفق یّکند که وجود ولیو تعصبات خام و جاهالنه حکم م یو به دور از اغراض شخص میر عقل سلهپس، 

 است. ریانکارناپذ یبخش اسالم ضرورتاتیح نیاحکام و قوان یمنظور اجرارأس جامعه به

و او موظف به بیانی دیگر، احقاق حق و رفع مخاصمۀ آحاد جامعه و اجرای حدود الهی از شئون ولیّ فقیه است 

چنین از این سرّه( ایناست چونان امام معصوم به امر قضاوت و اجرای احکام الهی مبادرت ورزد. امام خمینی )قدس

 کند: شأن و وظیفه یاد می

 مانند جعل )قرار دادن و تعیین( قیّم براى صغار. قیّم ملت، از امور اعتبارى عقالیى است و واقعیتى جز جعل ندارد والیت فقیه

حکومت، یا  ،کسى را براى حضانتالسالم()علیه مبا قیّم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقى ندارد. مثل این است که اما

با فقیه السالم( )علیهو امام سلم( وآلهوعلیهاهلل)صلی معقول نیست که رسول اکرم ،منصبى از مناصب تعیین کند. در این موارد

 فرق داشته باشد.

جزاى اسالم( است. آیا در اجراى حدود بین  )یعنى قانون« حدود»یکى از امورى که فقیه متصدى والیت آن است اجراى  ،امثلً

تر است باید کمتر بزند؟ فقیه پایین ۀو فقیه امتیازى است؟ یا چون رتب السالم()علیهو امام سلم(وآلهوعلیهاهلل)صلی رسول اکرم

زند، و حضرت تازیانه مى 152جارى کند،  سلم(وآلهوعلیهاهلل)صلی اگر رسول اکرم ،تحد زانى که صد تازیانه اس

اجراییه است و باید حد خدا را جارى  ۀمتصدى قو یا اینکه حاکمْ ،صد تازیانه، و فقیه پنجاه تازیانه السالم()علیه امیرالمؤمنین

حضرت در ، یا نماینده و قاضى آنالسالم()علیه نو چه حضرت امیرالمؤمنیباشد،  سلم(وآلهوعلیهاهلل)صلی اللَّهکند؛ چه رسول

 1؟!بصره و کوفه، یا فقیه عصر

 . جایگاه ولیّ فقیه8-3

 شود.بدین ترتیب، جایگاه ولیّ فقیه در جامعۀ اسالمی مشخص می
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یر در ادارۀ جامعۀ اسالمی از سویی، والیت فقیه یک منصب و امتیاز ویژه برای ولیّ فقیه نیست، بلکه یک وظیفۀ خط

 الحَوادِثُ وَأمّا: »فرمایدمی شیعیانش از یکی به پاسخ در السالم()علیه زمان امامکه در توفان حوادث است، چنان

 که حوادثی و مسائل دمور در اما و ؛عَلَيْهِم اهللِ حَجَّةُ وَأنا عَلَيْكُم حُجَّتي فَإنَّهُمْ حَديثِنِا رُواةِ إلَي فيها فَارْجِعُوا الْواقِعَةُ

 حجّت من و هستند شما بر من حجّت آنان چراکه کنید، رجوع ما احادیث راویان به آید،می پیش[ مسلمانان برای]

 1«.آنها بر خداوندم

 سره( خواندنی است:تبیین این سخن از زبان امام خمینی )قدس

داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد،  السالم()علیهم و ائمه سلم(وآلهوعلیهاهلل)صلی گوییم والیتى را که رسول اکرموقتى مى

 سلم(وآلهوعلیهاهلل)صلی و رسول اکرم السالم()علیهم کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمهبراى هیچ

 بلکه صحبت از وظیفه است. ،زیرا اینجا صحبت از مقام نیست ،است

نه اینکه براى کسى  ،سنگین و مهم استۀ کشور و اجراى قوانین شرع مقدس، یک وظیف ۀحکومت و ادار ، یعنى«والیت» 

یعنى حکومت ، مورد بحث شأن و مقام غیرعادى به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادى باالتر ببرد. به عبارت دیگر، والیتِ

 1اى خطیر است.، امتیاز نیست بلکه وظیفهو اجرا و اداره، بر خالف تصورى که خیلى از افراد دارند

 امام والیت از فقیه والیت حقیقت، در و از سویی دیگر، والیت فقیه در طول والیت الهیه و محترم است.

 تعبیر به. گیردمى سرچشمه خدا والیت از هم آن و (سلموآلهوعلیهاهللصلی) خدا رسول والیت از آن و ،السالم()علیه

 براى اصلى رکن و اساس خدا والیت بوده، هم طول در ـ است شده بیان مرتبه چهار در کهـ  هاالیتو این دیگر،

 یابد.پس، به سبب اتصال والیت فقیه به والیت اهلل ارزش و اهمیت می .است ترپایین مراحل در والیت
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 وظایف و اختیارات ولیّ فقیه م.نه فصل

 ولیّ فقیه و اختیارات ولیّ فقیه. شود: وظایفاین فصل در دو بخش ارائه می

 . وظایف ولیّ فقیه9-1

 . هدایت و رهبری جامعۀ اسالمی9-1-1

 اهدافبه وصول  برایکارگیری صحیح افراد و امکانات علم به هنر وکه ولیّ فقیه در این وظیفه رهبری الهی است 

قانون اساسی آمده است ـ با تعیین  112صل که در اتردید، این وظیفه ـ چناندارد. بیآیین و مذهب الهی را  عالیۀ

ها و نیز با نظارت بر عملکرد مسئوالن و حسن های کلی نظام والیی، انتخاب افراد شایستۀ برای مسئولیتسیاست

 پذیر است. های کلی نظام امکاناجرای سیاست

ت آحاد جامعه و کشاندن جامعه نمای جامعه در غبارآلودگی فتنه است و وظیفۀ هدایاز سویی دیگر، ولیّ فقیه قطب

 از فضیلت و علم که است محور و قطب فقیهولیّ  اسالمی، حکومت در به سمت حق و سعادت را بر عهده دارد.

صاحب  فقیهولیّ  خود، مردم را از کژراهه برهاند. اشارۀ انگشت به باید شود؛می جاری وجودش کوهسار دامن

 اتَّقُوا»: فرمود (سلموآلهوعلیهاهللصلی) اسالم گرامی رسول که، کندمی هنگا مسائل به خدا نور بابصیرت است که 

 کندمی نگاه خدا نور با او که مؤمن انسان تیزبینی و زیرکی به نسبت کنید پیشه تقوا ؛اللَّهِ بِنُورِ يَنْظُرُ فَإِنَّهُ الْمُؤْمِنِ فِرَاسَةَ

افزایی جامعه ، و موظف است تا آنجا که امکان دارد برای روشنگری و بصیرت1«نماید[.می درک را امور حقیقت ]و

 و هدایت جامعه به سمت خیر بکوشد.

های هدایت که ضروری است هدایت فرهنگی است. ولیّ فقیه باید بدان توجه ویژه داشته باشد و یکی از گونه

فرهنگی هرچه بیشتر مسلمانان و جامعۀ اسالمی را درستی بچیند تا ثمربخش باشد و هدایت گر را بههای هدایتمهره

 فرماید:العالی( دربارۀ وظیفۀ حکومت اسالمی در هدایت فرهنگی جامعه میظلهای )مدمحقق سازد. امام خامنه

 وظائف جزو نه، قطعاً کنیم؟ رها را جامعۀ خودمان فرهنگى هدایتِ توانیممى اسالمى، دولت عنوانما، به آیا

 اهانت گاهى کنند،مى مسخره گاهى کنند،مى نقد زنند،مى ىهایحرف معترضین مخالفین، حاال. ماست

 را خودمان مردم داریم وظیفه ما. کنیم فراموش چیزها این با را الهى تکلیف توانیمنمى که ما بکنند؛ کنند،مى

 زندگى امور ىرهادا نیست؛ صرف و محض مادى ریاست اسالمى،جامعۀ  در ریاست. هدایت بکنیم؛ هدایت

                                                           
 .118، ص11جهمان،  بحاراألنوار،محمدباقر مجلسی،  ؛18، ص11ج، همان عاملی، حر حسنبنمحمد ؛118، ص1ج همان،، کلینی یعقوببنمحمد .1



. کنیم هدایت را مردم و کنیم باز را مردم هدایت راه باید توانیم،مى که آنجایى تا. هدایت با همراه هست، مردم

 و سیماست و صدا اشنمونه یک حاال است؛ حکومتى هاىدستگاه اختیار در هدایت ابزارهاى از خیلى

 نمونه یک است، علوم وزارت نمونه یک است، شادار وزارت نمونه یک دارد؛ هم دیگر فراوان هاىنمونه

 استفاده چگونه هااین از ما. است هدایتى خدماتىِ هاىدستگاه همه هااین است؛ پرورش و آموزش وزارت

 بشوند، معتقد دینى مبانى به بکنند، عمل متدین بیایند، بار متدین مردم که کنیم حرکت جهتى در باید کنیم؟مى

 1.باشد این باید هازمینه ىهمه در ما گیرىجهت ؛بشوند پایبند عملًا

 . حفاظت و حراست از دین و جامعۀ اسالمی9-1-2

ولیّ فقیه نظام اسالمی و جامعۀ مسلمانان را براساس معارف اعتقادی و احکام عملیِ برگرفته از کتاب و سنت 

 الْمَدِينَةِ سُورِ كَحِصْنِ الْإِسْلَامِ حُصُونُ الْفُقَهَاءَ ؤْمِنِينَالْمُ أَنَّ»کند. به همین بیان در روایت آمده است: معصومان اداره می

 1«.دارند مدینه برای را مدینه حصار نقش اسالم برای و اسالمند، دژهای مؤمن فقهای؛ لَهَا

 فرماید:سرّه( در توضیح این روایت میامام خمینی )قدس

 و باشند، نگهبان که کندمی مأمور و موظف را فقها ،حقیقت رد «ندااسالم دژهای فقیه مؤمنان: »فرمایدمی اینکه

 تشریفات ۀجنب وجههیچ به امام فرمایش این است بدیهی. کنند نگهبانی اسالم نظامات و احکام و عقاید از

 ماسال ندامکلف یعنى «ندااسالم حصون فقها» اندفرموده ... اینکه .کنیممى هم به که نیست تعارفاتى مثل .ندارد

 از و. است واجبات اهم از این و. باشند اسالم حافظ بتوانند که آورند را فراهم اىزمینه و کنند، حفظ را

 باید دینى هاىحوزه بروند، دنبالش باید اسالم فقهاى که است جاهایى از و. مشروط نه باشدمى مطلق واجبات

 کنند، نگهبانى معنا تمام به را اسالم بتوانند که دکنن قدرتى و لوازم و تشکیالت به مجهز را خود و باشند فکر به

 و عقاید و بودند اسالم حافظ( السالمعلیهم) ائمه و( سلموآلهوعلیهاهللصلی) اکرم رسول خود که گونه همان

 1.کردندمى حفظ معنا تمام به را اسالم نظامات و احکام

سالمی و از آحاد جامعۀ اسالمی حمایت نماید و جامعه را از از طرفی، بر ولیّ فقیه است که از حدود و ثغور جامعۀ ا

های گوناگون برای تنیدۀ اجرایی کشور و تالشانحراف بازدارد. وظیفۀ ولی فقیه این است که در مجموعۀ درهم

ها معنویت و هایش دور نماند، بلکه به سمت قلهجد، مراقبت کند که نظام اسالمی از اهداف و آرمانپیشرفت، به
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والیت فقیه جایگاه »فرماید: العالی( میای )مدظلهاهداف آرمانی و واال سیر کند. به همین سبب است که امم خامنه

ترین و مهندسی نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیری از انحراف به چپ و راست است. این اساسی

 1«ت.ترین مفهوم و معنای والیت فقیه اسمحوری

 قیه. اختیارات ولیّ ف9-2

 که مواردی جز به دارد والیت معصوم امام که اموری همۀ درپیشین توضیح داده شد، ولیّ فقیه  فصلکه در چنان

سرّه( در تبیین گسترۀ اختیارات امام خمینی )قدس .دارد والیت ،اسالمی امت و جامعه مصلحت بنابر است، امام ویژه

 فرماید:ولیّ فقیه می

 (شده واگذار سلم( و آله و علیه اللَّه اکرم )صلى نبى به خدا جانب از که اىهمطلق والیت معناى حکومت )به

 است و اسالم اولیۀ احکام از یکى است، سلم( و آله و علیه اللَّه اللَّه )صلى رسول مطلقه والیت از اىشعبه که

 خیابان مسیر در که را لىمنز یا مسجد تواندمى حاکم. است حج و روزه و نماز حتى فرعیه، احکام تمام بر مقدم

 کند و تعطیل لزوم موقع در را مساجد تواندمى حاکم. کند رد صاحبش به را منزل پول و کند خراب است

 قراردادهاى تواندمى حکومت. کند خراب نشود، تخریب بدون رفع که صورتى در باشد، ضِرار که مسجدى

 یکجانبه باشد، اسالم و کشور مصالح مخالف اردادقر آن که موقعى در است، بسته مردم با خود که را شرعى

 از است، اسالم مصالح مخالف آن جریان که است غیرعبادى یا و عبادى چه را، امرى هر تواندمى و. کند لغو

 مواقعى در است، الهى مهم فرایض از که حج، از تواندمى حکومت. کند جلوگیرى است چنین که مادامى آن

 1.کند جلوگیرى موقتاً دانست المىاس کشور صالح مخالف که

بنابراین، اختیارات ولی فقیه مقید به قانون اساسی نیست، به سبب آنکه قانون اساسی مشروعیت و اعتبارش را از ولی 

تواند بدان حکم کند. به چنین احکامی احکام کند، بلکه اگر مصلحتی مقدم بر قانون بود نیز، میفقیه کسب می

های د ازآن احکام و مقرراتی است که حکومت براساس مصالح و منافع عمومی در عرصهحکومتی گویند و مرا

کند. مثل فرمان به جلوگیری از ورود و خروج ارز، فرمان به جلوگیری از حمل اسلحه، فمرمان گونانگون صادر می

اه ویژۀ روحانیت، به اعزام اجباری به سربازی، حکم به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به تشکیل دادگ

 حکم به بازبینی قانون اساسی، و اموری از این دست.
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العالی( ای )مدظلهاین اطالق در اختیارات به معنای آزادی در انجام هر کاری و صدور هر فرمانی نیست. امام خامنه

 در توضیح این سخن فرموده است:

 که است این معنایش است، آمده اساسی نونقا در که ،«فقیه مطلقه والیت» این که کنندمی خیال ها بعضی

 .نیست این مطلقه والیت معنای! بکند تواند می بخواهد دلش که کار هر و است العنانمطلق رهبری

 و مسئوالن اگر مواردی، در منتها،. بگذارد احترام آنها به و کند اجرا را قوانین  مو به مو بایستی رهبری

 بشری قانون. شوندمی مشکل دچار کنند، عمل مو به مو است معتبر که را نیقانو بخواهند امور اندرکاراندست

 قانون فالن اجرای در امور مسئوالن که آنجایی گفته: و کرده باز را ایچاره راه اساسی قانون. است همینطور

 بکنند نندتوانمی کاریهیچ و شوندمی مضیقه دچار دانشگاهی و صنعتی بازرگانی، خارجی، سیاست یا مالیاتی

 آن بکند، را کار این باید ناگزیربه که کرد احساس اگر و کندمى دقّت و بررسى رهبرى. است مرجع ... رهبری

 ارجاع مصلحت تشخیص مجمع به است، کشورى مهمّ معضل صورت به که هم جاهایى. دهدمى انجام را

 1.است مطلقه والیت معناى این. شودمى
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 الیت در نظام اسالمیآثار و برکات و م.ده فصل

ـ سبب خیر معنوی و برکت ـ یعنی  1آنداشتن اولویت به تصرف در امور به سبب داشتن قدرت بر ـ یعنی والیت 

 کلید کریم قرآنـ است، زیرا ولیّ خدا از مصادیق ایمان و تقوا است و  محسوس کفایت و غیرمحسوس نمو و فزونی

 :داندمی تقوا و ایمان را برکات خزائن به ورود و یابیدست

 (96: اعراف) ....  الْأَرْضِ وَ السَّماءِ مِنَ بَرَكاتٍ عَلَيْهِمْ لَفَتَحْنا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا الْقُرى أَهْلَ أَنَّ لَوْ وَ

 .بودیم گشوده ایشان بر زمین و آسمان از برکاتی قطعاً بودند، کرده پیشه تقوا و آورده ایمان شهرها مردم اگر و

 شود.دامه، به برخی از آثار و برکات والیت در نظام اسالمی پرداخته میدر ا

 . تحقق شریعت اسالمی11-1

های زندگی انسان برنامه دارد، و اغلب دانسته شد که اسالم دین هدایت فراگیر است که برای همۀ ابعاد و صحنه

تماعی ممکن نیست، که اگر حاکم بخش شریعت اسالم جز در پرتو حکومت مقتدر و تشکیالتی اجاحکام هدایت

شود. به همین سبب است که امام رنگ میهای دینی کمرود یا آموزهامین و والیت نافذ او نباشد، دین از دست می

 فرماید:السالم( در استدالل به ضرورت حکومت دینی میرضا )علیه

 وَ الْأَحْکَامُ وَ السُّنَّۀُ غُیِّرَتِ وَ الدِّینُ ذَهَبَ وَ الْمِلَّۀُ لَدَرَسَتِ مُسْتَوْدَعاً حَافِظاً مِیناًأَ قَیِّماً إِمَاماً لَهُمْ یَجْعَلْ لَمْ لَوْ أَنَّهُ مِنْهَا وَ

 مُحْتَاجِینَ قُوصِینَمَنْ الْخَلْقَ وَجَدْنَا قَدْ لِأَنَّا الْمُسْلِمِینَ عَلَى ذَلِکَ شَبَّهُوا وَ الْمُلْحِدُونَ مِنْهُ نَقَصَ وَ الْمُبْتَدِعُونَ فِیهِ لَزَادَ

 الرَّسُولُ بِهِ جَاءَ لِمَا حَافِظاً قَیِّماً لَهُمْ یَجْعَلْ لَمْ فَلَوْ أَنْحَائِهِمْ تَشَتُّتِ وَ أَهْوَائِهِمْ اخْتِلَافِ وَ اخْتِلَافِهِمْ مَعَ کَامِلِینَ غَیْرَ

 1أَجْمَعِین. الْخَلْقِ فَسَادُ ذَلِکَ فِی کَانَ وَ الْإِیمَانُ وَ الْأَحْکَامُ وَ السُّنَنُ وَ الشَّرَائِعُ غُیِّرَتِ وَ بَیَّنَّا مَا نَحْوِ عَلَى لَفَسَدُوا

 دارامانت و کننده،محافظت امین، سرپرست، عنوان به امامی ایشان برای[ خداوند] اگر همانا،:  آنها جمله از و

 افزایندمی آن بر گزارانبدعت شود،می هاستحال احکام و سنت رود،می دین شود،می کهنه مذهب ندهد، قرار

 و شاناختالفات با را خلق ما همانا که چرا کنند،می مشتبه مسلمین برای را آن و کاهندمی آن از ملحدان و

 رسول آنچه خاطر به[ خداوند] اگر پس،. یافتیم محتاج و ناکامل هایشان،روش تشتت و شانامیال تفاوت

 ما که روشی بر همانا ندهد، قرار کنندهمحافظت سرپرستی مردم برای است آورده( لمسوآلهوعلیهاهللصلی)

 بود. آن در مردم تمامی فساد و شدندمی داده تغییر ایمان و احکام ها،سنت شرایع، و فاسد کردیم تبیین
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اری اسالم ناب به ماند و ندای دینداری و فریاد رستگهای دینی باقی میبه این ترتیب، با والیت است که ارزش

 شود.جهان مخابره می

اینک، درعصر غیبت، ساختار سیاسی نظام اسالم ـ که سبب تحقق شریعت اسالمی است ـ به دست ولیّ فقیه است و 

با توجه به اینکه هدایت اسالمی و تحقق شریعت و اجرای احکام اسالمی جز با محوریت والیت و در پرتو نظامی 

 بینی اسالمی ممکن نیست، این فایده تنها در آیینۀ والیت ممکن است دیده شود.مقتدر و هماهنگ با جهان

 . برقراری قسط و عدالت11-2

که شود، چنانهمۀ ابعاد وجودی جامعه و افراد انسانی و حتی غیرانسانی بر اصل عدالت آفریده شده و اداره می

عدالت  با زمین و هاآسمان؛ الْأَرْضُ وَ السَّمَاوَاتُ قَامَتِ لْعَدْلِبِا»سلم( فرمود: وآلهوعلیهاهللرسول گرامی اسالم )صلی

 1«.مانندمى برجا پااست که 

که در قرآن کریم ، چناناست بوده جامعه در عدالت و حق برقراریالسالم( )علیهم انبیااز بعثت  هدفتردید، بیو 

 رسوالن ما(؛ 15)حدید:  بِالْقِسْطِ النَّاسُ لِیَقُومَ الْمِیزانَ وَ الْکِتابَ مَعَهُمُ أَنْزَلْنا وَ بِالْبَیِّناتِ رُسُلَنا أَرْسَلْنا لَقَدْ»آمده است: 

 قیام مردم تا ،کردیم نازل [باطل از حق شناسایی] میزان و [آسمانی] کتاب نهاآ با و فرستادیم، روشن دالیل با را خود

 «.کنند عدالت به

و پس از  است عدالت به محتاج که است خلق کرده ایگونه به را انسانی جامعۀ و بشر متعال خداوندبا این بیان، 

 رسانِ عدالت باشند.خلقت، برای حفظ عدالت، خوبانی را فرستاد تا پیام

 در اما است،( السالمعلیه) معصوم شخص همانا واقعی ولیّ و مطلق حاکم معصوم، زمان در ،عدالت اجرای برای

و به مجتهد  است الهی مشروعیت یک همچنان اسالمی حکومت مشروعیتِ ،صوممع به دسترسی عدم زمان

السالم( که امام رضا )علیهتوان جامعه را به او سپرد، چنانرسد، او همان فرد امینی است که میالشرائط عادل میجامع

 فرمود:
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ا يَتَعَدَّوْا ذَلِكَ الْحَدَّ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِهِمْ لَمْ يَكُنْ يَثْبُتُ ذَلِكَ وَ لَا يَقُومُ إِلَّا بِأَنْ أَنَّ الْخَلْقَ لَمَّا وَقَفُوا عَلَى حَدٍّ مَحْدُودٍ وَ أُمِرُوا أَنْ لَ

خَطَرَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ  خُولِ فِيمَايَجْعَلَ عَلَيْهِمْ فِيهِ أَمِيناً يَأْخُذُهُمْ بِالْوَقْفِ عِنْدَ مَا أُبِيحَ لَهُمْ وَ يَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعَدِّي وَ الدُّ

 1.لِفَسَادِ غَيْرِهِ فَجَعَلَ عَلَيْهِمْ قَيِّماً يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْفَسَادِ وَ يُقِيمُ فِيهِمُ الْحُدُودَ وَ الْأَحْكَامَ كَذَلِكَ لَكَانَ أَحَدٌ لَا يَتْرُكُ لَذَّتَهُ وَ مَنْفَعَتَهُ

ودی مشخص آرام گرفتند و فرمان رسید که از این حد نگذرند تا کارشان تباه نشود. این فرمان جز به آن آفریدگان بر حد

کند ای که برای ایشان ایجاد خطر میشود که بر ایشان امینی بگمارند تا آنان را از تجاوز از حد و درآمدن به ناحیهمیسر نمی

و سودمندی خود را برای جلوگیری از تباه شدن دیگران  جوییکس لذتبود، هیچبازدارد، چه اگر چنین نمی

گذاشت. پس، برای مردمان سرپرستی قرار داده شد تا از فساد و تباهی بازشان دارد و حدود و احکام را در میان ایشان فرونمی

 اقامه کند.

شود تماعی، جاری میویژه در عرصۀ عدالت اجها، بهبه این ترتیب، در پرتو والیت است که عدالت در همۀ عرصه

سرّه( دربارۀ بسط عدالت در پرتو توانند به رهایی از تبعیض و ظلم امیدوار باشند. امام خمینی )قدسو مردم می

 فرماید:والیت می

 همچو یک انسانى، معنوى هاىارزش و اخالق انگیزۀ با الهى، انگیزۀ با باشد حکومتى باشد، اگر عدل حکومت

 1.کندمى اصالح زیادى حد تا و کندمى مهار را جامعه بکند، پیدا تحقق اگر حکومتى

 داند، که البته حق والیی بر جامعه دارد:می« انسان کامل»و نیز ایشان عادل واقعی را باالصاله تنها 

 است، نشده معوج و منحرف هیچ وصول النهایۀ منتهی تا سیر اول از که کامل انسان برای جز حقیقی اعتدال

 از دیگران و است محمدی خط و احمدی خط معنی تمام به آن و نیست، میسور و مقدّر دیگر کسی برای

 1اصالت. به نه کنند، تبع به سیر سایرین،

 . پیشرفت جامعۀ اسالمی11-3

 ؛(61: هود) یهاف اسْتَعْمَرَکُمْ وَ الْأَرْضِ مِنَ أَنْشَأَکُمْ هُوَ: »واگذارنمود انسان به را زمین وآبادانی عمران متعال خداوند

المال را و ادارۀ جامعه را و توان بیتاما نمی «.واگذاشت شما به را آن آبادى و آفرید، زمین از را شما که اوست
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فرماندهی سیر جامعه به سوی پیشرفت را به هر کسی سپرد. باید به کسی واگذار کرد که نگهبان و امین و آگاه به 

 (.55)یوسف: « عَلیمٌ حَفیظٌ إِنِّی»سف خود را به چنین صفاتی ستود: که حضرت یواوضاع باشد، چنان

برد، سبب وحدت و یکپارچگی و های فساد اقتصادی و اجتماعی را از بین میهدایت بالندۀ والیت است که زمینه

رت حکومت السالم( بدین بیان ضروهای گوناگون است. امام رضا )علیهساز پیشرفت در عرصهقوام جامعه، و زمینه

 فرماید:والیی را تبیین می

 أَمْرِ فِي مِنْهُ لَهُمْ بُدَّ لَا لِمَا وَ رَئِيسٍ وَ بِقَيِّمٍ إِلَّا عَاشُوا وَ بَقُوا الْمِلَلِ مِنَ مِلَّةً لَا وَ الْفِرَ ِ مِنَ فِرْقَةً نَجِدُ لَا أَنَّا مِنْهَا وَ

 فَيُقَاتِلُونَ بِهِ إِلَّا لَهُمْ قِوَامَ لَا وَ مِنْهُ لَهُ بُدَّ لَا أَنَّهُ يَعْلَمُ مِمَّا الْخَلْقَ يَتْرُكَ أَنْ الْحَكِيمِ حِكْمَةِ فِي يَجُزْ فَلَمْ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ

 1مِهِمْ.مَظْلُو مِنْ ظَالِمَهُمْ يَمْنَعُ وَ جَمَاعَتَهُمْ وَ جَمَّهُمْ لَهُمْ يُقِيمُ وَ فَيْئَهُمْ يَقْسِمُونَ وَ عَدُوَّهُمْ بِهِ

 از گریزی دنیوی، و دینی امور در نماند، چراکه باقی رئیس و سرپرست بدون ملتی و فرقه هیچ تا: آنها جمله از

 آن از گریزی داندمی که نیازی برآوردن بدون کند، رها را خلق که نیست جایز حکیم حکمت در و ندارند آن

 .بود نخواهند استوار آن بدون و ندارند

یابد و با وجود ولیّ خدا است که یکی از آثار و برکات والیت این است که امر دین و دنیا سامان میبدین ترتیب، 

 یابد.جامعۀ اسالمی به سعادت و پیشرفت بار می

 . آزادی حقیقی و معنوی11-4

 انسان به تقوا» آزادی معنوی آن است که از قید بندگی دیگران آزاد باشی و قید بندگی خدا بر گردن داشته باشی.

 و شهوت و حسد و طمع و آز رشتۀ کند،مى آزاد هوس و هوا بندگى و اسارت از را او یعنى دهد،مى معنوى آزادى

 كُلِّ مِنْ عِتْقٌ وَ مَعَادٍ ذَخِيرَةُ وَ سَدَادٍ مِفْتَاحُ اللَّهِ تَقْوَى فَإِنَّ»که در روایت است: ، چنان«.داردبرمى گردنش از را خشم

 روز براى اندوخته و( آخرت و دنیا) رستگارى و هدایت کلید خدا از ترس و ارى؛ پرهیزگهَلَكَةٍ كُلِّ مِنْ نَجَاةٌ وَ مَلَكَةٍ

 1.«است تباهى هر از ىرهای و( نفس هاىخواهش و هاشهوت) بندگى هر از آزادى سبب و قیامت

السالم( احقاق حق ه، حضرت علی )علیهبرای نمونولیّ خدا هست تا حق مردم را احقاق نماید. بدین سبب است که 

 را از برکات والیت در جامعۀ اسالمی دانسته و فرموده است:
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 1فَسَادٍ. وَ جَوْرٍ وَ ظُلْمٍ كُلِّ إِمَاتَةَ وَ عَدْلٍ كُلِّ وَ حَقٍّ كُلِّ إِحْيَاءَ وُلَاتِهِ وَ الْعَدْلِ وَالِي وِلَايَةِ فِي أَنَّ

 برچیده و میرانده تباهى و جور و ستم هر و شده زنده عدالتی و حق هر و،ا والیان و عادل والى والیت در

 .شودمی

ساز آزادی معنوی در جامعه است و والیتمداری به و یکی از حقوق مردم حق آزادی معنوی است. والیت زمینه

 العالی( فرموده است:ای )مدظلهکه امام خامنههای معنوی است، چنانمعنای حمایت از ارزش

 باید است، ارزش اسالم در که را هرچه ؛است اسالمى هاىارزش به تمسّک هم والیت به تمسّک کارِ اساس

 خود خداى با هرکس علقۀ و رابطه به که آنچه مثل ـ فردى هاىارزش چه ،کنید جذب عمل در باشید صدد در

 خدا، با ارتباط یعنى ،السّالم و لصاّلةا عليه امیرالمؤمنین هاىارزش ترینمهم از یکى و کندمى پیدا ارتباط

 ـ است جامعه به مربوط که اجتماعى هاىارزش چه ـ بودن خدا و خود ۀرابط کردن خوب و پروردگار به توسّل

. است عمومى عادات و آداب به مربوط که هایىارزش چه و ـ المللىبین و اقتصادى سیاسى، هاىارزش مانند

 .باشید داشته آن کردن پیاده در سعى وقتآن است دانسته ارزش را عمل و تخصوصیّ کدام اسالم ببینید

بدین ترتیب، ولیّ خدا هم خود به آزادی معنوی و تقوای الهی پایبند است و هم جامعه و پیروان خود را به سوی 

ن نباشد، چنین های دینی در عرصۀ اجتماعی است، که اگر ایشاساز ترویج ارزشکشاند و زمینهتعالی معنوی می

 پذیر نیست.تحولی امکان
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 حق امام بر امت در نظام اسالمی .فصل یازدهم

 . معرفت به ولیّ خدا11-1

 است درستی سخن پس، .است معرفت عرصۀ در برداشتن گام و شناخت به وابسته الهی هدایت مسیر در انسان رشد

ولیّ خدا است پیش از هر چیز باید شناختی کافی  پذیری ازپی محبت، خیرخواهی و اطاعت در کهآن شود گفته اگر

 و شبهات غبارآلودگی از رهایی ،ولیّ خدا تشخیص شناسی ومصداق و درکی صحیح  از والیت داشته باشد.

های کالن ولیّ خدا، چگونگی اجرایی گذاریاز اصل والیت فقیه، بازخوانی رهنمودها و سیاست درست شناخت

 .اندمعرفت ویژگی از هایینوشتریز ها مورد دیگرکردن اوامر ولیّ خدا و ده

 مِيتَةً مَاتَ زَمَانِهِ إِمَامَ يَعْرِفْ لَمْ وَ مَاتَ مَنْ أَنَّ»السالم( فرمود: به همین سبب است که امام حسن عسکری )علیه

 1.«است مرده جاهلیت مرگ به نشناسد، را زمانش امام که حالى در بمیرد کس هر و؛ جَاهِلِيةً

 . محبت به ولیّ خدا11-2

است،  والیتی نوع هر شالودۀ باشد ـ آدمی برای کمالی و خیر دربردارندۀ که است کسی به میل معنای ـ به محبت

 قرآن تصریح به رو،ازاین. شودنمی برقرار روحی و معنوی ارتباط و پیوند گونههیچ قلبی، عالقۀ و کشش بدون زیرا

 2.دارند خدا به را محبت بیشترین راستین مؤمنان کریم،

 ترینمهم. یابد انعکاس انسان عمل در آن آثار باید بلکه نیست اثر از خالی و ضعیف قلبی عالقه یک تنها محبت اما

 احساس کسب و محبوب با انس بخشیِلذت پذیری،اطاعت پویایی، و آفرینیحرکت: از اندعبارت محبت آثار

 .آینده به امید و اطمینان، و آرامش

 کُنْتُمْ إِنْ قُلْ» آیۀ کهچنان است، تبیین قابل مداریوالیت بحث با ارتباط در محبت با اطاعت تالزم آثار، این میان از

 هم خدا تا کنید پیروى مرا ،پس دارید، دوست را خدا اگر: بگو(؛ 11عمران: )آل اللَّهُ یُحْبِبْکُمُ فَاتَّبِعُونی اللَّهَ تُحِبُّونَ

 و عشق از دم پیوسته که آنان دهد:می نشان آیه این. دارد داللت اطاعت و محبت تالزم بر «.بدارد دوست را شما
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 دارند، او اولیای و خدا ارادۀ و خواست با مخالف کامالً رفتاری ولی زنندمی الهی اولیای و پروردگار محبت

 1.نیستند بیش دروغین مدعیانی

 . نصرت ولیّ خدا11-3

رساندن به ولیّ خدا بدان رو تأکید نشده است که ایشان نیاز به یاری دارد و اگر نباشند پیروان  تردید، بر یاریبی

 برای رحمت جلب و رشد موجب ،روایات و آیات اساس بر، خدا ولی یاریماند بلکه صدیق کارش لنگ می

 :محمد) أَقدامَكُمْ وَيُثَبِّت يَنصُركُم اللَّهَ تَنصُرُوا إِن آمَنوا الَّذينَ أَيُّهَا يا»: فرمایدمی کریم قرآن که، چناناست دهندهیاری

« .داردمی استوار را هایتانگام و کندمی یاری را شما کنید، یاری را اگر خدا! ایدآورده ایمان که کسانی ای ؛(7

 يَنْتَظِرُ مُحِبُّنَا وَ نَانَاصِرُ» کند:گونه توصیف میالسالم( در سخنی، حکمت یاری ولیّ خدا را اینامیرمؤمنان علی )علیه

 2«بود. خواهد رحمت انتظار در ما دوستدار و یاور ؛الرَّحْمَةَ

هایی یاری ولیّ خدا را السالم( راهآحاد جامعۀ اسالمی باید آمادۀ یاری از ولیّ امر مسلمین باشند. حضرت علی )علیه

اری و تالش فراوان و پاکدامنی و راستی مرا با پرهیزگ ؛سَدَاد وَ فَّةٍعِ وَ اجْتِهَادٍ وَ بِوَرَعٍ أَعِينُونِي»فرماید: معرفی می

 3«یاری دهید.

به این گردد. سبب جلب توجه مردم به سوی او می شود وخدا در زمین محقق می های ولیّبا ورع و تقوا، برنامه

 ؛بِهِمْ الرَّعيَّةُ تَقْتَدي كَيْ وَشيعَتُهُمْ مُحَمّدٍ آلُ بِالوَرَعِ النّاسِ أحَقَ إنّ: »فرمود (السالمعلیه) صادق امامسبب است که 

 آنان به نیز مردم سایر تا هستند آنان شیعیان و (السالمعلیهم) محمد آل[ حرام از دوری و] ورع به مردم سزاوارترین

 4.«نمایند تأسّی

 حق امام و ولیّ جبهۀ قویتت سبب الزم هایآمادگی کسبو نیز  خدا ولیّ و دین یاری راه در را تالشاجتهاد و 

 مِنْكَ أَبْلَغَ مُجْتَهِداً رَأَیْتَ إِذَا امام صادق علیه السالم می فرماید: وَبدین سبب بدان توصیه شده است.  .شد خواهد
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 از باالتر و بهتر که را شخصى ىدید چون ؛ و1عَلَیْه الِازْدِیَادِ عَلَى تَحْثِیثاً عَیِّرْهَا وَ لُمْهَا وَ نَفْسَكَ فَوَبِّخْ الِاجْتِهَادِ فِی

 عمل براى تا کن، سرزنش و مالمت و توبیخ را خود نفس پس کندمى اجتهاد و کوششوظائف انجام مقام در تو

 کند پیدا رغبت و باشد موفق و مهیا بیشتر مجاهدت و

 چراکه ،بنشیند ایفرهس هر سر برگویا مراد از عفت در این مبحث عفت در شکم است. آحاد والیتمدار جامعه نباید 

 مقدسشان اهداف از ،کرده خود وامدار را آنان خدا مردان مقاومت کردن سست و کشیدن انحراف به برای خناسان

 شیعۀ ،سوگند خدا به 2؛بَطْنُهُ عَفَّ مَنْ إالّ عَليّ شيعَةُ ما وَاللّهِ» فرماید:می (السالمعلیه) امام صادقلذا،  .دارندبازمی

 «.دارد شکم عفت که کسی مگر نیست علی

کاری در کارها در . به محکماست)سداد(  کارها دادن انجام متقن و درست خدا ولیّ یاری هایشیوه از یکیو 

 أَوْ خَائِناً ائْتَمَنْتُ أُبَالِی مَا»فرماید: السالم( میهای دینی بسیار سفارش شده است. برای نمونه، امام صادق )علیهآموزه

 3«مهارت. فاقد و نامتخصص و ناشی انسانی به یاکنم  واگذار خائن به را کار که کند نمی فرق من، نظر از مُضَیِّعاً؛

 . اطاعت از ولیّ خدا11-4

از حقوق امام بر امت و از وظایف امت در برابر امام است. این  خدا ولیّ نواهی و اوامر برابر در نکردن چرا و چون

 در اما اندبوده خدا ولیّ یاران ازکه  تاریخ طول در کسانی بسا چه ها باشد.ا و عرصههپذیری باید در همۀ زماناطاعت

 الهی والیت مسیر از و نکرده تحمل را حق ولیّ مواضعو در غبارآلودگی و ابهام دستور  پیچیده، و سخت شرایط

 .اندشده خارج

 است:پذیری توصیف کرده خداوند متعال نیز مؤمن والیتمدار را به اطاعت

 يُسَلِّمُوا وَ قَضَيْتَ مِمَّا حَرَجاً أَنْفُسِهِمْ فِي يَجِدُوا ال ثُمَّ بَيْنَهُمْ شَجَرَ فِيما يُحَكِّمُوكَ حَتَّى يُؤْمِنُونَ ال رَبِّكَ وَ فَالا 

 (65 :نساء). تَسْلِيماً

 ،و طلبند داورى به خود اختالفات در را تو اینکه مگر بود نخواهند مؤمن آنها که ،سوگند پروردگارت به

 .باشند تسلیم کامالً و نکنند ناراحتى احساس تو داورى از خود دل در ،سپس
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 وَ اللَّهَ يَعْصِ مَنْ وَ أَمْرِهِمْ مِنْ الْخِيَرَةُ لَهُمُ يَكُونَ أَنْ أَمْراً رَسُولُهُ وَ اللَّهُ قَضَى إِذا مُؤْمِنَةٍ ال وَ لِمُؤْمِنٍ كانَ ما وَـ 

 (16: احزاب) مُبيناً. ضَالالً ضَلَّ دْفَقَ رَسُولَهُ

 کارشان در آنان براى دهند، فرمان کارى به اشفرستاده و خدا چون که نرسد را مؤمنى زن و مرد هیچ و

 .است گردیده آشکارى گمراهىِ دچار قطعاً کند نافرمانى را اشفرستاده و خدا کس هر و باشد اختیارى

 دا. نُصح و خیرخواهی برای ولیّ خ11-5

ولیّ فقیه امام و پیشوای امت اسالمی است و حقوقی بر امت دارد. از جمله حقوقی که زمامدار اسالمی بر مردم دارد 

 نُصح و خیرخواهی است.

« غش»در مقابل آن لغت  به معنی خالص کردن سخن، عمل یا موضوعی از فریب و نیرنگ است و ،در لغت ،نصح

به معناى جستجو از بهترین عمل و بهترین گفتارى است که صاحبش را نصح ند ابرخی نیز گفته 1رود.به کار می

 2بهتر و بیشتر سود ببخشد

 باشد.اند میزیباتر و بیشتر از آن چه خواسته و انجام کار 3ی خیرخواهی خالصانهابه معن های دینی،، در آموزهنصح

و اندرز امام و ولیّ نیست بلکه به معنای انجام بنابراین، نصح و نصیحت نسبت به ولیّ خدا به معنای موعظه و پند 

ولیّ خدا را  سـازنـده انـتـقـاداتبیان  و راهگـشـا توان با ارائۀ پـیـشـنـهـادهای، هرچند میوظیفه بیش از انتظار است

 4یاری کرد.
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 الرَّيْبِ مِنَ سَلِيمَةٍ الْغِشِّ مِنَ خَلِيَّةٍ بِمُنَاصَحَةٍ فَأَعِينُونِي»فرماید: می( السالمعلیه)علی شود، که امام. بدین بیان، مراد از نصح و خیرخواهی در این روایت مشخص می1

 «.سزاوارترم خودشان از مردم به من سوگند، خدا به کنید. یاری تردید و شک گونه هر از سالم و خالصانه خیرخواهی با مرا ؛ پس،بِالنَّاسِ النَّاسِ لَأَوْلَى إِنِّي وَاللَّهِفَ

 یا و پیشنهاد ارائۀ معنای به تنها این و است امر ولیّ برای جانبههمه خیرخواهی معنای به آمده روایت در که ( نصیحتی175ص  همان،حسین شریف رضی، محمدبن)

 امام وگرنه،. است خیرخواهی مصادیق از باشد او کالم بیشتر نفوذ و رهبری مدیریت تقویت و تحکیم جهت در که حرکتی و اقدام هر بلکه نیست، مشورت دادن

 .است بوده ویشخ حیات زمان در مختلف مسائل به فردی هر از ترآگاه( السالمعلیه)علی 



داند سبت به او میالسالم( نصح و خیرخواهی را جزء حقوق ولیّ و از وظایف و تکالیف مردم نامیرمؤمنان علی )علیه

 با بیعت به که است این شما بر من حق؛ الْمَغِيب وَ الْمَشْهَدِ فِي النَّصِيحَةُ وَ بِالْبَيْعَةِ فَالْوَفَاءُ عَلَيْكُمْ حَقِّي أَمَّا»فرماید: و می

 1«کنید. خیرخواهى برایم نهان و آشکار در و باشید، وفادار من

 مام در این داستان آمده است:های عملی نصح برای ایکی از نمونه

السالم(، برای اتمام حجت با لشکر دشمن، خطاب به یاران خود فرمود: پیش از شروع جنگ جمل، امام علی )علیه  

کیست از شما که این قرآن را به سوی این گروه ببرد و آنان را به آن دعوت کند و اگر دست او را قطع کردند، آن »

من، ای »جوانی برخاست و گفت: « اگر هر دو را بریدند، آن را به دندان بگیرد.را به دست دیگر بگیرد و 

السالم( پاسخ نگفت. امام بار دیگر در میان یاران خود ندا کرد و جز همان جوان  کسی به امام )علیه« امیرمؤمنان.

که این کتاب، از آغاز تا به قرآن را بر این گروه عرضه بدار و بگو »پس، امام مصحف را به همان جوان داد و گفت: 

السالم( و همراه با قرآن به سوی دشمن رفت. آنان جوان به فرمان امام )علیه« پایان، میان ما و شما حاکم و داور باد.

 2ای که جان سپرد.هر دو دست او را قطع کردند و او کتاب خدا را به دندان گرفت تا لحظه
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 اسالمیحق امت بر امام در نظام  .فصل دوازدهم

 . ایستادگی در ادای تکلیف12-1

محکم در ادای تکلیف  پذیریمسئولیت طلبی وحق گرایی،تکلیفآحاد جامعۀ اسالمی از امام حق انتظار دارند با 

بایستد و وظایف صیانت از شریعت، هدایت جامعۀ اسالمی، و حراست از دین و جامعه را به انجام برساند. این 

 استقامت به را رهبر مجید قرآن شدنی نیست. بدین روست که پایداری و صبر و استقامتمسئولیت بدون 

 .«کن ایستادگى اىیافته فرمان که گونههمان پس، ؛(111: هود) أُمِرْتَ کَما فَاسْتَقِمْ: »خواندفرامی

بر مواضع اصولی خود سلم( در برابر مصایب تبلیغ دین خدا استقامت کرد و وآلهوعلیهاهللرسول گرامی اسالم )صلّی

 : در برابر درخواست کفار و مشرکان مبنی بر دست برداشتن از عقاید خود ایستاد و فرمود

اگر خورشید در جانب راست من قرار گیرد، و ماه در جانب چپم، از گفتن این سخن )دعوت به خدا سوگند! 

 1.در راه آن کشته شوم ایستم، تا آن را به جریان اندازم، یابه دین توحید و عدل( باز نمى

 سر گردبادی هیچ برابر در که بود استوار کوهی نامالیمات برابر در شکیبایی حیطۀ درالسالم( نیز امیرالمؤمنین )علیه

دالوری و شکیبایی چنان شکوهمند  .نساخت متوقف یا مردّد اشالهی مسیر ادامۀ در را او ایفتنه هیچ و نیاورد فرود

نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ  وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْري» در عرش خود ثبت کرد و فرمود: رابود که خداوند آن 

 بندگان به نسبت خدا و فروشندمى خدا هاىخوشنودى برابر در را خود جان که دیگرند بعضى و(؛ 127)بقره:  بِالْعِبادِ

 .است وفرئ

 در وصف خویش به صبر و ایستادگی در ادای تکلیف چنین فرموده است: (لعالیامدظله) ایخامنه امام

 تا کنیممى مطالعه را امر جوانب. شویمنمى نگرىآسان و انگارىسهل دچار ،اللّهشاءإن تکلیف، تشخیص در

 تشخیص کهوقتى. بدهیم تشخیص ماست دوش بر ملت عمومى هدایت سمت در تکلیف عنوانبه که چیزىآن

 هیچ از ىامالحظه گونههیچ بدون و ترسى و تردید گونههیچ بدون و گذاریممى محکم آنجا در را پا ادیم،د

 انسان که چیزهایىآن رعایت بدون و اىهشداردهنده خطر و تهدیدکننده هیچ و عالم نظامى و سیاسى قدرت
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 خواهد ما ۀسیر و شیوه ،اللّهشاءإن این،. کنیممى عمل کند، رعایت تکلیف انجام راه در را هاآن نیست مجاز

 1.آن جهت در قطعى اقدام و تکلیف درست تشخیص یعنى بود،

 ملی عزت و کرامت استقالل، حفظ. 12-2

 اسالمی عزت دنیوی رفاه به رسیدن طمع به هرگز و است تالش در مسلمین عزت حفظ برایو ولیّ خدا  الهی رهبر

 یا سیاسی سلطۀ و کند نفوذ اسالمی جامعۀ ارکان در دشمن که دهدنمی اجازه نیز و دهدنمی دست از را خویش

 دار گردد.یا عزت و کرامت ملی خدشه بگستراند را خود اقتصادی

توان به عزت در عرصۀ نظامی و سیاسی و قاطعیت و صالبت در های دین به حفظ عزت جامعۀ اسالمی میدر توصیه

 ان دستور داده است:برابر دشمن اشاره نمود که قرآن کریم بد

 (19)فتح:  الْكُفَّارِ ... . عَلَى أَشِدَّاءُ مَعَهُ الَّذِينَ وَ -

 .اندرحمبى و شدید کفار علیه هستند او با که کسانى و

 (111توبه: ) ... . غِلْظَةً فِيكُمْ لْيَجِدُوا وَ الْكُفَّارِ مِنَ يَلُونَكُمْ الَّذِينَ قاتِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يا -

 خشونتى شما در باید و کنید، کارزار شمایند مجاور کفار از که کسانى آن با ایدآورده ایمان که کسانى اى

 ببینند.

ولیّ خدا باید از این عزت و کرامت محافظت نماید و چون کوهی استوار در برابر شدائد بایستد و پاسبان ارکان 

السالم( چنین بود و کارگزاران خود را نیز به این رویه ت علی )علیهکه حضرحکومت و استقالل کشور باشد، چنان

که پرچم را در جنگ جمل به دست پسرش محمد حنفیّه السالم( هنگامىامیرمؤمنان علی )علیهکرد. سفارش می

 سپرد:مى

 1قَدَمَكَ. الْأَرْضِ فِي تِدْ جُمْجُمَتَكَ اللَّهَ أَعِرِ نَاجِذِكَ عَلَى عَضَّ تَزُلْ لَا وَ الْجِبَالُ تَزُولُ

! آور فشار خود هاىدندان بر! مخور تکان خود جاى از و مباش متزلزل تو رفتند، در به خود جاى از هاکوه اگر

 کن. میخکوب زمین در را قدمت دشمن[ برابر ]در! سپار خدا به را سرت کاسۀ

 فرماید:شمارد و میمیالعالی( حفظ عزت مسلمین را از اهداف خویش ای )مدظلهامام خامنه
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 است، مسلمین عزت راه و قرآن و اسالم راه که را( قدره اللّه أعلى) خمینى امام راه ایمبسته پیمان خدا با ما

 امت حرکت و وحدت از دفاع مظلومان، و مستضعفان از حمایت ،«غربى نه و شرقى نه» سیاست. کنیم دنبال

 ایجاد براى مجاهدت و جهان، سطح در مسلمین دوگانگى و اختالف عوامل بر آمدن فایق و اسالمى بزرگ

 عوامل ىهمه گرفتن کار به و نشین،کوخ و محروم قشرهاى از دارىجانب بر تکیه و اسالمى، ىفاضله ىمدینه

 این از اصلى هدف. ماست هاىبرنامه اصلى خطوط کشور، داخلى سطح در کشور بازسازى براى امکانات و

 نخواهیم عقب هدف این از سرمویک ما و است قرآن هاىارزش به بازگشت و اسالم ۀوبارد کردن زنده همه،

 1.نشست

 . امیدآفرینی و اعتمادبخشی12-3

حضرت محمد  امید و رحمت پیامبرکه بر ولیّ خدا است که در جامعه امیدآفرین باشد، چنان

 سپرده خدا شایسته بندگان به زمین متعال، خداوند ارادۀ ساسا بر که دهدمی الهی نوید ما بهسلم( وآلهوعلیهاهلل)صلی

 وَ أَئِمَّۀً نَجْعَلَهُمْ وَ الْأَرْضِ فِی اسْتُضْعِفُوا الَّذینَ عَلَى نَمُنَّ أَنْ نُریدُ وَ: »کرد خواهند مدیریت زمین بر آنها و شودمی

 نعمت بودند، شده گرفته زبونى و ناتوانى به سرزمین آن در که آنان به خواستیممى ما و(؛ 5)قصص:  الْوارِثینَ نَجْعَلَهُمُ

 «.گردانیم[ فرعونیان هاىسرزمین و هاثروت اموال،] وارثان و مردم پیشوایان را آنان و دهیم، باارزش هاى

داند که دیگران از السالم( فقیه را کسی میآنقدر این نقش امام و این حق امت اهمیت دارد که حضرت علی )علیه

 میدی برهاند:ناا

 2مْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ.الْفَقِيهُ كُلُّ الْفَقِيهِ مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ لَمْ يُؤْيِسْهُمْ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ لَ

و از مجازات  ازدو از لطف الهى مأیوس نس فهمیده کامل کسى است که مردم را از رحمت خدا نا امید نکند 

 حق ایمن ننماید.

 کسانیبرای  افزایی،اش و با بصیرتخاص گراییآرمان وخویش  پاک روح سببسخنان و عملکرد امام حق، به 

ماند، تکاپوی سابق ای برای ادامۀ مسیر باقی نمیاند امیدبخش است، که اگر چنین نباشد، روحیهپیرو والیت که

 ماند.مبارزه خالی می رود و  صحنۀکم از بین میکم

 :فرمایدمی بارهدر این ( مدظله العالی)ای امام خامنه
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 کمر و بسته را اشپشتىکوله که حالى در رودمى باال هاقلّه از شوق با که کوهنوردى دلسردى براى راه بهترین

 به و رفت شودنمى که بگویند او به و کنند جعل دروغى که است این گرفته دست به عصا و کرده محکم را

 تا امّا. دارد هدف یعنى کند؛ فتح را قلّه که رودمى. دارد وجود مانع فالن و اشکال فالن راه، وسط. رسید قلّه

 1.گرددبرمى جا همان از و شودمى سست پایش و دست رسید، شودنمى هدف آن به بفهمد

 فرماید:یداران در تزریق روحیۀ امید به جامعه مایشان دربارۀ وظیفۀ طالیه

 بود؛ نخواهد کار در مسامحه دیگر شود، معلوم انسان براى هست آن سرگرم انسان که کارى اهمیت اگر

 است مهم چقدر دهیم،مى انجام داریم ما که کارى فهمیدیم وقتى. بود نخواهد میان در نومیدى و دلسردى

 همۀ بر که آوردمى وجود به ام درون در نیرویى اینْ خودِ وقتآن کشور، حیات و جامعه حیات براى

 1.شودمى قفای بیرونى هاىمزاحم

 . دفاع از حقوق مردم12-4

باید از مردم در برابر متجاوزان و مستکبران دفاع کند و هر جا که احتمال پایمال شدن حقوق ملّت باشد با  امام حق

های دیگران دفاع و صیانت نماید. و واهیخو از حقوق ملّتش در برابر زیاده تمام قدرت در مقابل مستکبران بایستد

، کدام از افراد امّت مسلمان از حق خود در جامعه محروم نمانندنیز موظّف است تمام تالش خود را بنماید تا هیچ

 فرماید: مى (المالس)علیهامام على ه موالیمان کچنان

 لَكُمْ حَقّاً أُؤَخِّرَ لَا وَ حُكْمٍ فِي إِلَّا أَمْراً عَنْكُمْ أَطْوِيَ لَا وَ حَرْبٍ فِي إِلَّا اًسِرّ دُونَكُمْ أَحْتَجِزَ أَلَّا عِنْدِي لَكُمْ إِنَّ وَ أَلَا

 3سَوَاءً. الْحَقِّ فِي عِنْدِي تَكُونُوا أَنْ وَ شَيْئاً أَرْزَأَكُمْ لَا وَ مَحَلِّهِ عَنْ

پنهان نکنم و جز فرمان الهى را بدون  آگاه باشید که شما حق دارید که من جز اسرار جنگى رازى را از شما

مشورت شما انجام ندهم و در پرداخت حق شما کوتاهى ننمایم و آن را در زمان مناسب به شما برسانم و با 

 همگى شما به شکل مساوى برخورد نمایم.
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 .9/1/1188، کارگران و پرستاران معلمان، از جمعى دیدار در (العالی ظله مد) ایخامنه امام . بیانات1

 .111ص  همان،حسین شریف رضی، محمدبن. 1



 برخی عوامل پایداری نظام والیی فصل سیزدهم.

 . وحدت و انسجام ملی13-1

 رهبریِ از اطاعتدر  و هدف و عقیده در ملّت آحاد انسجام و وحدت والیی نظام یداریپا در مهم عوامل از یکی

 متعال خدایبه همین سبب است که  است. انقالبی اقتدار کاهش سبب اختالف و تفرقهاست، چراکه   نظام آن

 اصْبِرُوا وَ ريحُكُمْ تَذْهَبَ وَ تَفْشَلُوافَ تَنازَعُوا ال وَ... »: فرمایدمی ،داشته باز اختالف و منازعه از را دلدادگان به والیت

 خدا که کنید صبر و برود، بین از شما مهابت و شوید سُست که مکنید نزاع هم با و ؛(16: انفال) الصَّابِرينَ مَعَ اللَّهَ إِنَّ

 «.است شکیبایان با

وم و تلخ تفرقه و بیان پیامدهای ش« فتفرقه و اختال»و نهی از « وحدت و یکدلی»با سفارش به  (المالس)علیهامام على 

 است:بخش فرموده در بیاناتی بیدارکننده و بصیرت

الْأَمْلَاءُ مُجْتَمِعَةً وَ الْأَهْوَاءُ مُؤْتَلِفَةً وَ  كَانَتِ تَدَبَّرُوا أَحْوَالَ الْمَاضِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَبْلَكُمْ ... فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانُوا حَيْثُ 

ةً أَ لَمْ يَكُونُوا أَرْبَاباً فِي أَقْطَارِ قُلُوبُ مُعْتَدِلَةً وَ الْأَيْدِي مُتَرَادِفَةً وَ السُّيُوفُ مُتَنَاصِرَةً وَ الْبَصَائِرُ نَافِذَةً وَ الْعَزَائِمُ وَاحِدَالْ

ا إِلَيْهِ فِي آخِرِ أُمُورِهِمْ حِينَ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ وَ تَشَتَّتَتِ الْأَرَضِينَ وَ مُلُوكاً عَلَى رِقَابِ الْعَالَمِينَ؟! فَانْظُرُوا إِلَى مَا صَارُو

لَعَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِبَاسَ كَرَامَتِهِ وَ سَلَبَهُمْ الْأُلْفَةُ وَ اخْتَلَفَتِ الْكَلِمَةُ وَ الْأَفْئِدَةُ وَ تَشَعَّبُوا مُخْتَلِفِينَ وَ تَفَرَّقُوا مُتَحَارِبِينَ وَ قَدْ خَ

 1.غَضَارَةَ نِعْمَتِهِ

و آرزوها و  حال که آنان با هم بودند، نیک بیندیشید و خوب توجه کنید که در آندر احوال مؤمنان پیشین

کار هم، و شمشیرها ها در یک ردیف کمکو دست ها بر حالت اعتدال بودو دل ها هماهنگى داشتخواست

جهت داشت، آیا ها یک رف و گیرنده بود، و آهنگها ژها و بصیرتخاست، و شناختبه یارى هم برمى

راندند؟ و آنگاه به حالى نظر کنید که پس ها نبودند و بر سر جهانیان فرمان نمىسرزمین ارباب و صاحبان همۀ

رداختن، به آن دیگر پقابله با یکها و انشعاب پیداکردن و به مها و دلاز تفرقه و پراکندگى و اختالف کلمه

عنایت فراوان خویش از ایشان  عزت و کرامت و سروری را از ایشان برکند، و نعمت و دا جامۀرسیدند. و خ

 ستاند.باز

 العالی( است که فرمود:ای )مدظلهاین توصیۀ امام خامنه

                                                           
 .197ص  همان،حسین شریف رضی، . محمدبن1 



 با مردم میان همدلی و اتحاد اول،: داریم احتیاج چیز چند به ما امروز که کردیم عرض بارها عزیزمان ملت به

 دارد دنیا امروز. ماست کشور بزرگ نیازِ اینْ. یکدیگر با مسئولین میان و مسئولین، با مردم میان و یکدیگر،

 بهوش خیلی مقطع، این در بخش، این در فصل، این در باید ما. گذراندمی را خود تاریخ از مهمی بخش یک

 و هابددلی و هاکدورت خودمان بین در اگر. کنیممی داریم کار چه بفهمیم باشیم؛ مراقب خیلی باشیم،

 مسئولین بین چه مردم، و مسئولین بین چه مردم، آحاد بین چه ـ باشد داشته وجود هاناسازگاری و هابدجنسی

 ۀتوصی یک این. کنیم عمل ماست، به متوجه امروز که بزرگی فوظای این به توانست نخواهیمـ،  یکدیگر با

 1 .است اصلی ضرورت یک است، مهم

 افزاییت. بصیر13-2

 سطح بردن باال و روشنگرىافزایی، بصیرت والیی نظام تضعیف در دشمن هایتالش با مقابله برای اصل ترینمهم

 .شد خواهد منجر والیی نظام پایداری به ،نهایت در ،اصل این .است مردم آگاهی

 :دفرمایدر خصوص اهمیت روشنگری می( السالملیهع) على امام

  1.الْحَقِّ بِمَواضِعِ وَالْعِلْمِ وَالبَصَرِ الصَّبْرِ اهْلَ الّا عَلَمَالْ هذَا یَحْمِلُ ال

 .باشد حق هاىجایگاه از آگاهى و بصیرت صبر، اهل کهاین مگر کندحمل تواندنمى کسى را عَلَم این

 درایشان  1.ددانمى ضرروى هوا و آب چون مردم براى را سیاسى تحلیل و آگاهى العالی(ای )مدظلهامام خامنه

 :ه استفرمود 1178 سال در تهران دانشگاه کوى ۀحادث تحلیل

 بفهمد نتواند انسان که غبارآلودى ۀحادث یعنى فتنه. باشد فتنه که است ىاحادثه آن حوادث این ترینِخطرناک

 .شودمى تحریک کجا از و شده میدان وارد غرض با کسى چه و است دشمن کسى چه و دوست کسى چه

 حرف جا هر غشودمى کوتاه دستش انگیزفتنه باشد روشنگرى جا هر .کرد خاموش روشنگرى با باید را اهفتنه

 خوشحال انگیزفتنه باشد، داشته وجود هدفبى زدن تهمت هدف،بى تیراندازى هدف،بى کار هدف،بى

 1.شودمى شلوغ صحنه چون ،شودمى

                                                           
 .9/6/1192فطر،  سعید عید نماز هایالعالی( در خطبهای )مدظله. بیانات امام خامنه1 

 .118 ، صهمانحسین شریف رضی، محمدبن . 1

 1175/ 1/ 11 کشور، مطبوعات مسئوالن و مدیران دیدار درالعالی(، ای )مدظلهامام خامنه بیانات . 1

 1178/ 5/ 8 ،دوم ۀخطب تهران جمعه نماز درالعالی(، ای )مدظلهامام خامنه بیانات ر.ک. . 1



 ساختن هماهنگ با و کند ردیابى را دشمن تحرکات که است جایگاه یک نیازمند جامعه نخبگان و مردم روشنگرى

 .و آن جایگاه مهم و حساس جایگاه والیت فقیه است دهد انجام را روشنگرى ،مناسب زمان در کشور، هاىسیاست

 . والیتمداری13-3

سالم( الکه امام صادق )علیهکس که بر سفینۀ والیت سوار شده به سامان و نجات رسد، چنانشکی نیست آن

 والیتِ در؛ فَسَادٍ وَ جَوْرٍ وَ ظُلْمٍ كُلِّ إِمَاتَةَ وَ عَدْلٍ كُلِّ وَ حَقٍّ كُلِّ إِحْيَاءَ وُلَاتِهِ وَ الْعَدْلِ وَالِي وِلَايَةِ فِي أَنَّ»فرماید: می

 1«.ودش می برچیده و میرانده تباهى و جور و ستم هر و شده زنده عدالتی و حق هر او، والیان و عادل والى

های پاسداشت والیت و یکی از رموز بقای نظام والیی والیتمداری خالصانۀ آحاد جامعه است که یکی از راه

. فرد امور ۀهم در آن لوازم پذیرفتن و آن به شدن متعهد ،ولیّ خدا هایاندیشه قراردادن محورعبارت است از: 

 گیریموضع و حرکت او اشارۀ سرانگشت با وداند می کتحر اندازچشم و قله محور، را خدا ولیّوالیتمدارْ سخنان 

های جناحی و با مقتدای خویش ندارد، و مصلحت ایزاویه ترینکوچک خود اجتماعی و فردی رفتار در وکند می

 کند.حزبی وی را دچار نمی

 از را آن و کردندمی توجیه خود گروه و حزب و خود نفع به را سخنانش که را افرادیالسالم( امام صادق )علیه

 :فرمایدمی داده، قرار لعنت مورد ساختند،می منحرف اشاصلی مسیر

 إِنَّمَا فَيَقُولُونَ كَذَا وَ كَذَا أَقُولُ هَتَكُوهُ سِتْراً سَتَرْتُ كُلَّمَا اللَّهُ لَعَنَهُمُ بِإِمَامٍ لَهُمْ أَنَا مَا اللَّهِ وَ إِمَامُهُمْ أَنِّي يَزْعُمُونَ قَوْمٌ

 2 .أَطَاعَنِي مَنْ إِمَامُ أَنَا إِنَّمَا كَذَا وَ كَذَا يَعْنِي

 را چه هر کند. لعنت خدایشان نیستم؛ آنها امام من! سوگند خدا به. هستم آنها امام من که پندارندمی گروهی

 مقصود دگوینمی و[ کنندمی توجیه را ]سخنانم آنها گویم،می سخن من کنند؛می افشا آنان کنممی پنهان من

 .برندمی فرمان من از که هستم کسانی امام تنها بلکه[ نیستم، آنها ]امام من. است چنان و چنین امام

 آنهاۀدربار ند وده گوش رهنمودهای ولیّ فقیه به هموارهپس، الزم است برای پیداری نظام والیی، آحاد جامعه 

 را سخنانش لطایف و اشارات و دننمای تحلیل را وا سخنان اجتماعی، سیاسی جریانات در ند وکن اندیشه و تدبر

 گام بردارند. شامخ مقام اشارت آن با و دنده تشخیص درستیبه را خود تکلیف دنبتوان و دنبفهم خوبیبه

                                                           
 .111ص ، همان، حرانی شعبهابن علیبنحسن . 1

 .17ص  ،ق1197 صدوق، تهران، الغیبۀ، ابراهیم نعمانی،محمدبن . 1



 . نظارت همگانی13-4

 محو و هامعروف تحقق برای اسالم اجتماعی نظامدر اصل نظارت همگانی یا امر به معروف و نهی از منکر 

. کنندمی مسئولیت احساس جامعه و خود سرنوشت قبال در جامعه آحاد همۀ که است طریق این از ؛رهاستمنک

 و هامعروف تحقق که ـ دین هدف و الهی نواهی و اوامر اجرای  ضامن یکدیگر نهیِ و امر با آنَک، آحاد جامعه

 .شوندمی ـ منکرهاست کنیریشه

غَايَةُ الدِّينِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ عَنِ »فرماید: هى به ماهیت وکارکرد دین، مىبا چنین نگا (،علیه السالمعلی ) امام

 1«نهى از منکر و اجراى حدود است. و غایت دین امر به معروف ؛الْمُنْكَرِ وَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ

ی از تمرّد در برابر دستور ایشان از مصادیق امر به اطاعت از فرمان ولیّ خدا و سرسپردگی نسبت به فرمان ایشان و نه

  ،خویش رسالت درانجام نیز (موسلّآلهوعلیهاهللصلی) اعظم پیامبرکه برتر امر به معروف و نهی از منکر است، چنان

 :فرمود ،اسالمی امت والیت به (السالمعلیه) علی امام نصب از بعد

 وَ یَحْضُرْ لَمْ مَنْ تُبَلِّغُوهُ وَ قَوْلِی إِلَى تَنْتَهُوا أَنْ بِالْمَعْرُوفِ الْأَمْرِ رَأْسَ إِنَّ وَ أَلَا الْمُنْکَرِ نِعَ انْهَوْا وَ بِالْمَعْرُوفِ أْمُرُوا وَ

 1.یمِنِّ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ مِنَ أَمْرٌ فَإِنَّهُ مُخَالَفَتِهِ عَنْ تَنْهَوْهُ وَ بِقَبُولِهِ تَأْمُرُوهُ

 والیت مورد در] من گفتار که است این معروف به امر ترینمهم و برترین و کنید منکر از نهى و عروفم به امر 

 و بپذیرند را آن کنید امر آنان به و رسانده نیستند حاضر اینجا که کسانى به را آن و دانسته نهایی سخن را [على

 .است من و وجلّعزّ خداى وىس از فرمانى این که بازدارید، امر این با مخالفت از را آنان

                                                           
 .171 ، ص1 ج همان،الدین محمد خوانساری، جمال . 1

 .115، ص 17ج همان،  بحاراألنوار،محمدباقر مجلسی،  . 1



 برخی عوامل ناپایداری نظام والیی چهاردهم. فصل

 . تفرقه و اختالف در جامعه14-1

 در حق جبهه پیروزی و موفقیت که حالی در شود،می تأمین تفرقه و اختالف در استکبار و شیطان اهداف و منافع

خواند و از تفرقه نهی متعال به وحدت فرامی است. به همین سبب، خداوند یکپارچگی و انسجام و وحدت گرو

؛ (125و 121 :عمران آل... ) اخْتَلَفُوا وَ تَفَرَّقُوا کَالَّذینَ تَکُونُوا ال وَ...  تَفَرَّقُوا ال وَ جَمیعاً اللَّهِ بِحَبْلِ اعْتَصِمُوا وَ»نماید: می

 کسانى مانند ... و. بپرهیزید تفرقه از نشده هگروگروه و پراکنده و زنید، چنگ[ الهی کتاب] خدا ریسمان به همگى

 «.شدند گروهگروه و پراکنده ، آمد آنان براى روشن دالیل آنکه از پس که نباشید

خواند العالی( با درک درست این عامل ناپایداری نظام والیی نیروهای انقالبی را به وحدت میای )مدظلهامام خامنه

 فرماید:و می

نید. یکى از چیزهایى که مورد طمع دشمنان و شبه دشمنان است، به هم خوردن وحدت خود را حفظ ک

وحدتِ بین عناصر سپاه است. وحدت و یگانگى و همدلى خود را حفظ کنید. اگر در جایى اختالفات جزئى 

 1وجود داشته باشد، باید کنار گذاشته شود.

 والیی نظام حقانیت و مشروعیت در تشکیک. 14-2

 ۀصحن از را «ولیّ» آنکه از پیش و کندمی خارج را «فقه» کند، بیرون سیاست صحنه از را «فقیه» نکهآ از پیش دشمن

 این نظام انقالبی ـ استحکام .کندمی منزوی را «امامت» و والیت کند، منزوی را «ائمّه» و براند بیرون سیاست

 اصل این به ایخدشه که مادامی. است فقیه یتوال اصل ۀاقام به وابسته شده ـ ملحوظ اساسی قانون در که گونههمان

 حمالت و تشکیک، اصل آن به نسبت انقالب دشمنان رو،ازاین. بود خواهد ناممکن انقالب براندازی نیامده، وارد

 .کردند فقیه والیت اساس متوجه را خود

 و فقهی محکم ریشۀ هفقی والیت که کردند وانمود چنین شبهاتی طرح بادشمنان انقالب در پی آن هستند که 

 !نداردو کارآمدی ادارۀ جامعه را  سیاسی کاربرد باشد، دارریشه هم اگر و ندارد تاریخی

                                                           
 .11/6/1181سپاه،  فرماندهان از جمعی دیدار العالی(، درای )مدظله. بیانات امام خامنه1 



شایسته است، در این گیرودار، آحاد نخبۀ  جامعه با روشنگری و پاسخ به شبهات و با پرهیز از بیان سخنانی که به 

 را پاس دارند. 1«الهى هدیۀ»یه: این ریزد والیت فقانجامد و آب به آسیاب میایجاد شبهه می

 . دلبستگی به دنیا14-3

 آمده 3دنیایی )زخارف دنیوی( متاع و مطامع معنای به گاه و 2دنیوی زندگی ظرف معنای به دینی متون در دنیا

 4،. بنابراین، مراد از دنیا فرصتی است گذراآن با تضاد در نه آخرت است با تضایف در دینی نگاه در دنیا و است

دسترس برای زیستن و برای نیل به معنویت، که با سرای جاودان و پیش رو در ارتباط ناپایدار، محدود و در

 5تنگاتنگ است.

 جویى،برترى طلبى،تفوق جنسى، شهوت مقام، مال، حب از اعم - «دنیا حبّ»مراد از دلبستگی به دنیا و 

به دنیا است تا آنجا که به متاع اندک دنیا راضی شود و بدان  عالقۀ شدید – 6اینها مانند و جویىانتقام پرورى،تن

 7.متوقف گردداش به سبب آن دلبستگی آرام گیرد و از آخرت فروماند. پس، پویایی معنوی

با این بیان، دلبستگی به دنیا به معنای محبت و مودت به  اجزاء دنیا از زن و فرزند و زندگی نیست، چراکه آن 

 8مواهب الهی و پسندیده است. میل طبیعی بشر به

 2،«معدن الشر» 1،«سمّ» 9،«جیفه»در فرهنگ دینی، از دلبستگی به دنیا مذمت شده و از آن با تعابیری همچون 

 یاد شده است. 7«رأس کل خطیئۀ» 6،«اعظم الخطایا» 5،«رأس الفتن»و  4«مفسدۀ االیمان»و  3«شبکۀ الشیطان»

                                                           
 .127 ص ،12 جن، هما ،امام صحیفۀ ،[امام] خمینیاهلل سیدروح . 1

 ق،1128م(، السالعلیهم) البیتآل سسةمؤقم،  ،المسائل مستنبط و الوسائل مستدرکمحمدتقی نوری، بنحسین« )مَعَاشِی. فِیهَا جَعَلْتَ الَّتِی دُنْیَایَ لِی أَصْلِحْ اللَّهُمَّ. »1 

 .7، آیۀ (12؛ روم )11(، آیۀ 12؛ یونس )15(، آیۀ 18) ( و نیز ر.ک. کهف89، ص 5ج 

 (119، ص 91ج دباقر مجلسی، بحاراألنوار، همان، « )عَمَلِی. مَبْلَغَ لَا وَ هَمِّی أَکْبَرَ الدُّنْیَا تَجْعَلِ لَا اللَّهُمَّ. »1 

 در اىماندهته مگر دنیا از است نمانده و گذردمى شتاب به دنیا باشید، ؛ هُشیارصَابُّهَا بَّهَااصْطَ الْإِنَاءِ كَصُبَابَةِ صُبَابَةٌ إِلَّا مِنْهَا يَبْقَ فَلَمْ حَذَّاءَ وَلَّتْ قَدْ الدُّنْيَا إِنَّ وَ أَلَا». 1 

 (81 ص همان، رضی، شریف حسین)محمدبن «باشد. ریخته کاسه در آن را کسى که اىماندهته آن مانند کاسه،

 .151-151، ص 1ج  همان، مصطفوی،حسن . ر.ک. 5 

 .127-126، ص 16ج ، ش1171 ،ميةاالسال دارالکتب تهران، نمونه، تفسیر شیرازی، مکارم ناصر  .6 

 .192 ص ،19 ج ،همان مطهری، مرتضی. ر.ک. 7 

 .(11)روم: « يَتَفَكَّرُون لِقَوْمٍ لَآياتٍ ذلِكَ فِي نَّإِ رَحْمَةً وَ مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ جَعَلَ وَ إِلَيْها لِتَسْكُنُوا أَزْواجاً أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آياتِهِ مِنْ وَ». برای نمونه ر.ک. 8 

 (82، ص 1ج همان،الدین خوانساری، جمال حسینمحمدبن«. )جِيفَةٌ الدُّنْيَا. »9



 را خود روحیۀ آنها و گیرد فزونی انقالبی نیروهای میان درگری و اشرافی اهیخوزیاده روحیۀ و تجملی زندگی اگر

 و زرق به کردن دلخوش و طلبیچراکه دنیا، شودمی تضعیف آن هایارزش و انقالب از دفاعانگیزۀ  دهند، دست از

 :زندمی نهیب گونهاین شود. لذا، خداوند متعالمی انسان شدن سست سبب دنیا ق بر

 الْآخِرَةِ مِنَ الدُّنْيا بِالْحَياةِ رَضِيتُمْ أَ الْأَرْضِ إِلَى اثَّاقَلْتُمْ اللَّهِ سَبِيلِ فِي انْفِرُوا لَكُمُ قِيلَ إِذا لَكُمْ ما آمَنُوا الَّذِينَ هَاأَيُّ يا

 (18)توبه:  قَلِيلٌ. إاِلَّ الْآخِرَةِ فِي الدُّنْيا الْحَياةِ مَتاعُ فَما

 به کنید، کوچ و شوید بیرون خدا راه در گویند شما به وقتى که شده چه را شما! ایدردهآو ایمان که کسانى اى

 گرفتن بهره که[ بدانید است، چنین ]اگر اید؟شده راضى دنیا زندگى به آخرت از مگر کنید؛مى سنگینى زمین

 .نیست اندکى جز آخرت قبال در دنیا از

زدگی آنها یاران حضرت قرار گرفت خصلت دنیاطلبی و رفاهآنچه سبب شد که عدالت علوی مورد بغض خواص 

 :فرمایدمی فدکیه بدیع خطبۀ در( علیهااهللسالم) زهرا فاطمه حضرت که بود. بدین سبب است

 الْبَیْتِ أَهْلَ لَنَا اخْتِیرَتْ الَّتِی خِیَرَۀُالْ وَ انْتُخِبَتْ الَّتِی النُّخْبَۀُ وَ الصَّلَاحِ وَ بِالْخَیْرِ مَعْرُوفُونَ بِالْکِفَاحِ مَوْصُوفُونَ أَنْتُمْ وَ

 وَ الْإِقْدَامِ بَعْدَ نَکَصْتُمْ وَ الْإِعْلَانِ بَعْدَ أَسْرَرْتُمْ وَ الْبَیَانِ بَعْدَ حُزْتُمْ فَأَنَّى...  وَ التَّعَبَ وَ الْکَدَّ تَحَمَّلْتُمُ وَ الْعَرَبَ قَاتَلْتُمُ

 8الْخَفْضِ. إِلَى أَخْلَدْتُمْ قَدْ أَنْ أَرَى قَدْ وَ أَلَا...  انِالْإِیمَ بَعْدَ أَشْرَکْتُمْ

 چیندست که شما اید،شُهره صالح و خیر به که شما معروفید، جنگاوری و شجاعت به که شما!( انصار )ای

 و یدکشید رنج کردید، پیکار عرب با که[ ]همانید شما کنید؟[نمی امیاری چرا ]شما شدید، برگزیده شدید،

 چرا اید[؟افتاده حیرت وادی به ]و ایدبستهفرو دم آوریزبان آنهمه از بعد چرا اکنون پس،...  و بردید محنت

 به ایمان، از بعد چرا اید؟نشسته عقب پیشگامی، همهآن از بعد و کنیدمی مخفی آشکارشدنش از بعد را[ ]حقّ

                                                                                                                                                                                           
 (171، ص 1ج  همان،«. )يَعْرِفُه لَا مَنْ آكِلُهُ سَمٌّ الدُّنْيَا. »1

 (181، ص 1ج  همان،) «.رِالْغُرُو مَحَلُّ وَ الشَّرِّ مَعْدِنُ الدُّنْيَا. »1

 (179، ص 1ج  همان،«. )الْإِيمَان مَفْسَدَةُ وَ الشَّيْطَانِ شَبَكَةُ فَإِنَّهَا الدُّنْيَا احْذَرِ. »1

 . همان.1

 (195، ص 1ج  همان،) «.الْمِحَن أَصْلُ وَ الْفِتَنِ رَأْسُ الدُّنْيَا حُبُّ. »5

 (198، ص 1ج  همان،«. )الدُّنْيَا حُبُّ الْخَطَايَا أَعْظَمُ. »6

 (195، ص 1ج  همان،«. )خَطِيئة كُلِّ رَأْسُ الدُّنْيَا حُبُّ. »7

الراحۀ )کتاب  و العیش فی الخفض: الدَّعَۀ ( و 189ص ، همان اصفهانی، راغب محمدبنحسین ابوالقاسماللّین ) السّیر و الدّعۀ ؛ الْخَفْض121ُ، ص 1. االحتجاج، ج 8

 (.111، ص 1العین، ج 



 طلبیعافیت و آساییتن طلبی،راحت سوی به شما مبینمی من که باشید هوش به...  اید؟آورده روی شرک

 .رویدمی

خواهی بیفتد، سبب ضعف نظام دنیاطلبی درددی است که اگر به جان آرمانالعالی( ای )مدظلهاز دید امام خامنه

 شود:اسالمی می

را اصل دانستن و آورى مال و التذاذ به شهوات دنیا افتادن، اینها آورى ثروت، جمع، به فکر جمعدنیاطلبىـ 

ها را فراموش کردن. اینْ درد اساسى و بزرگ است. ما هم ممکن است به این درد دچار شویم. اگر در آرمان

خواهى از بین برود یا ضعیف شود، هرکس به فکر این باشد که کالهش را از جامعۀ اسالمى، آن حالت آرمان

دیگرى جمع کرده است، ما هم برویم جمع کنیم و »ه معرکه در ببرد و از دیگران در دنیا عقب نیفتد، اینک

 1، معلوم است که به این درد دچار خواهیم شد.«خالصه خود و مصالح خود را بر مصالح جامعه ترجیح دهیم

 امّا گذاریم،می جلسه آنها ۀدربار کنیم،می ریزیبرنامه آنها روی ایم،شناخته را فقر از ناشی هایآسیب اـ م

 در تجمّل و اسراف، گری،اشرافی وقتی شناسیم؛نمی درست کأنّه را گریاشرافی مستی از یناش هایآسیب

 این دنبال همه و آیدمی وجود به و آیدمی پیش دنبالش به قضایا این بشود، ترویج و باشد داشته وجود جامعه

 پُر حرام هایمال این زا را هاشکم کنند، سیر آن از را خودشان و بیاورند دست به ایطعمه یک که هستند

 2بشود. مقابله جدّیّت با بایستی پدیده این با. کنند

 . ترک امر به معروف و نهی از منکر14-4

ترک امر به معروف و نهی از منکر پیامدهای شومی را به دنبال دارد که همگی سبب تضعیف نظام والیی است. در 

 شود:ادامه به سه مورد از این پیامدها اشاره می

 ایجاد اختالف و دشمنی با یکدیگر: ـ

 سلم(:وآلهوعلیهاهللرسول خدا )صلی

 1و یلعنکم. 1لتأمرنّ بالمعروف و لتنهنّ عن المنکر ... أو لیضربنّ اللّه قلوب بعضکم على بعض

                                                           
 .  11/1/1171. از بیانات مقام معظم رهبری )دام ظله العالی(، 1

 .1195//16. از بیانات مقام معظم رهبری )دام ظله العالی(، 1

، 15ج (، السالم)علیه على المؤمنین أمیر امام . )محمدمحسن فیض کاشانی، الوافی، اصفهان، کتابخانهببعض کنایۀ عن الخالف و الشقاق بینهم بعضهم . و ضرب1 

 .88ص 

 .16، ص 11ج  همان، خوئی، هاشمی اهللحبیب . میرزا1 



ایی به را پر از کینه و اختالف و جد شما قلوب خداوند ،اال و ... کنید منکر از نهى و معروف به امر باید حتماً

 .سازدمى دور خود رحمت از را شما و همدیگر نموده

 ـ گسترش گناه و فساد:

 السالم(:امام علی )علیه

 قُدْسِهِ دَارِ فِی لَّهَال تُجَاوِرُوا أَنْ تُرِیدُونَ فَبِهَذَا أَ مُزْدَجِرٌ زَاجِرٌ لَا وَ مُغَیِّرٌ مُنْکِرٌ فَلَا الْفَسَادُ ظَهَرَ راجِعُونَ إِلَیْهِ إِنَّا وَ لِلَّهِ إِنَّا

  1.هَیْهَاتَ عِنْدَهُ أَوْلِیَائِهِ أَعَزَّ تَکُونُوا وَ

فساد آشکار شد، نه انکار کننده ای مانده تاکار زشت را تغییر دهد، و نه کسى که از «. إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ»

واهید در خانه قدس الهى و جوار رحمت پروردگارى خنافرمانى و معصیت باز دارد. شما با چنین وضعى مى

 قرار گیرید؟ و عزیزترین دوستانش باشید؟ هرگز.

 ها:ـ دگرگونی ارزش

 السالم(:امام علی )علیه

 2. …إذَا قَلَّ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ اسْتُبِيحَ الْحَرِيمُ وَ إِنَّمَا هُوَ التَّبْدِيلُ 

ها به شود و این همان تبدیل ]ارزشها شکسته میو ترک شود، حریمرونق که امر به معروف کممانیز

 ها( است. ضدارزش

 ـ تسلط افراد ناصالح بر مصدر امور:

 سلم(:وآلهوعلیهاهللپیامبر اکرم )صلی

 1.شرارکم علیکم اللَّه لیسلّطنّ أو المنکر عن لتنهونّ و بالمعروف لتأمرنّ

 .از منکر کنید و اال افراد ناشایست زمام امور شما را بدست خواهند گرفتحتما و حتما امر به معروف و نهی 

                                                           
 .188-187ص  همان، رضی، شریف حسین. محمدبن1 
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 ها و تهدیدات دوران انتقال والیتآسیب پانزدهم. فصل

 است، بوده همراه هایی تهدید و هاآسیب با تاریخ طول در بعدی ولیّ به خدا منصوب ولی از الهی والیت انتقال

 با نیز(  السالمعلیه) علی ایشان وصی و جانشین به( سلموآلهوعلیهاهللیصلّ) اکرم رسول والیت انتقال  کهچنان

 والیت انتقال دورۀ در ویژهبه که والیت غاصب طلبانقدرت و طلبانفرصت شناخت برای. شد مواجه مشکالتی

 در تواندمی و هاستانسان معلم و عبرت آیینۀ تاریخ چراکه بزنیم، ورق را تاریخ است خوب شوندمی کار به دست

 .باشد راهگشا و راهنما حاضر عصر

 های احتمالی این دوران را برشمرد.توان برخی از آسیببا تحلیل تاریخ انتقال والیت می

 . تشکیک در شأن ولیّ خدا15-1

که ای از سر کینهو چه بسا  در دوران انتقال والیت، منافقان و بدخواهان به دالیلی همچون حسادت به شخص ولیّ

ناچار زنند و بهحاضر سر باز می ولیّ فرمانبرداری ازاند، از قبلی جرئت آشکارکردنش را نداشته در زمان حیات ولیّ

ده آگاه نگردد. و گاهی شان که از کینه و حسد پر شگردند تا کسی از باطنای میفریبانههای عواممتوسل به بهانه

 بعد از رحلت پیامبر اعظمکه که در دید امّت موجّه جلوه کند، چنان ندکنمیها را چنان ماهرانه مطرح این بهانه

که به موالی متقیان علی  ایطلب از روی حسادت و کینهای منافق و فرصت، عده(سلموآلهوعلیهاهلللی)ص

برای زمامداری  شان جوان بودن ایشانو تشکیک در شأن ولیّ خدا پرداختند و بهانه به تخریب 1( داشتندالسالملیه)ع

 :گونه پرده برداشته استای که در درون داشتند اینکینه( از السالملیه)ع حضرت علیبود. اما 

حَّتْ عَلَيْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ وَ إِنَّهَا كَانَتْ أَثَرَةً شَأَمَّا الِاسْتِبْدَادُ عَلَيْنَا بِهَذَا الْمَقَامِ وَ نَحْنُ الْأَعْلَوْنَ نَسَباً وَ الْأَشَدُّونَ بِالرَّسُولِ ص نَوْطاً فَ

 2وَ الْحَكَمُ اللَّهُ وَ الْمَعْوَدُ إِلَيْهِ يَوْمُ الْقِيَامَة. سَخَتْ عَنْهَا نُفُوسُ آخَرِينَ

                                                           
 فرماید :یای مامیر المؤمنین علیه السالم در خطبه . 1

، وَ  عَنْها ، وَ حُلْتَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَها، فَکانَتِ الْوَجْبَۀُ بىقُرَیْش ، فَاِنَّهُمْ اضْمَرُوا لِرَسوُلِکَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ الِهِ ضُروُباً مِنَ الشَّرِّ وَ الْغَدْرِ، فَعَجَزوُا  اسْتَعْدیکَ عَلى اللَّهُمَّ انّى

ات در دل داشتند ؛ اما از اجرای آن ناتوان ماندند و تو بین های فراوانی نسبت به فرستادهها وبدیاز تو بر قریش کمک می خواهم ، آنان کینهبارالها  عَلَىَّ .  الدَّآئِرَۀُ

 . 198، ص  12، ابن أبی الحدید ، ج  اند . شرح نهج البالغۀآنان وخواهش هایشان مانع بودی ، و اکنون نوبت به من رسیده است و به طرف من هجوم آورده

 111. نهج البالغۀ )للصبحی صالح(، ص:  1



 (سلموآلهوعلیهاهللصلی)با اینکه ما از نظر نسب واالتر، و از نظر پیوند با رسول اللّه  ـ اما استبداد دیگران در امر خالفت علیه ما

به این علت بود که انحصار طلبى کردند و از رسیدن آن به ما بخل و حسد ورزیدند، و ما اهل بیت پیامبر  تریم ـمحکم

 حاکم خداست، و روز قیامت روز بازگشت به اوست. هم با سخاوت از آن گذشتیم. (سلموآلهوعلیهاهللصلی)

: گفتندرده شود که پیر و سالخورده باشد. و میت اسالم به کسی سپبهتر است رهبری امّآنها چنین قلمداد کردند که 

ها داعی بسیاری از بزرگان و پهلوانان آنها را به هالکت رسانده و االن که فرزندان همان ،پرستانعلی در جنگ با بت

ر به اطاعت از وصی و اضرا دارند هرگز ح( سلموآلهوعلیهاهللصلی) اسالمی و جانشینی رسول خدا حکومت بر جامعۀ

 از والیت بر مسلمین کنار گذاشته شود.  که علیبه مصلحت است  سردارش نمی شوند. پس،

ها به بهانۀ جوان بودن همین( سلموآلهوعلیهاهللصلی) این بهانه تازگی هم نداشت چون در زمان حیات پیامبر ،البته

قرار ( سلموآلهوعلیهاهللصلی) اطاعت نکردند و مورد لعن پیامبر( لمسوآلهوعلیهاهللصلی) اسامه از دستور رسول حق

 گرفتند.

 :فت و دشمنی قریش با والیت فرمودخصوص مخال( در السالملیه)ع علیحضرت 

ثُمَّ  یمَ مَنْزِلَتِیَ وَ أَجْمَعُوا عَلَى مُنَازَعَتِی أَمْراً هُوَ لِیاللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَعْدِیکَ عَلَى قُرَیْشٍ وَ مَنْ أَعَانَهُمْ فَإِنَّهُمْ قَطَعُوا رَحِمِی وَ صَغَّرُوا عَظِ

 1قَالُوا أَلَا إِنَّ فِی الْحَقِّ أَنْ تَأْخُذَهُ وَ فِی الْحَقِّ أَنْ تَتْرُکَهُ.

یشاوندى مرا قطع کنم، زیرا قریش پیوند خوشان کردند به پیشگاه تو شکایت مىبار خدایا، از قریش و از تمامى آنها که یاری

کردند، و مقام و منزلت بزرگ مرا کوچک شمردند، و در غصب حق من، با یکدیگر هم داستان شدند. سپس، گفتند: برخى 

 از حق را باید گرفت و برخى را باید رها کرد )یعنى خالفت حقّى است که باید رهایش کنى(.

 عنوانالعالی( ای )مدظلهبهانه قرار دادن جوان بودن امام خامنهبا  ایعده نیز( هعلیاهللرحمة) خمینی امام رحلت از بعد

. باشد فقیه ولیّ ندارد مرجعیت مقام که ای خامنه اهللآیت باید چرا مملکت در سالخورده مراجع وجود با کردندمی

 در فقیه مطلقۀ والیت وجود با دانستندمی زیرا ،بودند داده قرار هدف را فقیه والیت نظام اساس بهانه این به ،واقع در

 شانهایخواهیزیاده و طلبیقدرت سر بر مانعی و یابند دست خویش امیال به توانست نخواهند مسلمین جامعۀ

 .شدمی محسوب

 اند، برای نمونه:اند و اجتهادش را ثابت دانستهاین در حالی است که بسیاری از بزرگان ایشان را در این مقام ستوده

 نکرانی:اهلل فاضل لآیت
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 آن. کردم برخورد ایشان با گوهرشاد مسجد در مشهد، در وقتی( انقالب از قبل) پیش سال 12. هستند اجتهاد و نظر اهل ایشان

 مشکل و ترین مهم از مکاسب. فرمودند:می کنید؟می تدریس چیزی پرسیدم: چه. بودند مشهد محترم مدرسین از ایشان موقع

 جهان در طوالنی هایسال در که کسی من، نظر به است. مجتهد یک و فقیه یک ایشان ن،م نظر به. ماست علمی کتب ترین

 سیاسی درک از بلند مقامات داری فردی چنین است سرشار استعداد دارای خودش و داشته امت امام چون اساتیدی سیاست،

 1.است

 امینی: اهللآیت

 رهبری، و والیت مقام تصدی برای که است ایمرتبه به تهاداج و فقاهت در ـ برکاته دامت ـ ای خامنه اهللآیت حضرت

 1.دارد کامل صالحیت

 مؤمن: اهلل آیت

 این نزد شرعیه هیأت قیام با له معظم اجتهاد ای خامنه اهلل آیت حضرت رهبری برای خبرگان مجلس در گیری رای هنگام

 می شهادت اکنون و بردم پی ایشان اجتهاد به صاشخ فقهی، مباحثه جلسات در حضور واسطه به بعدا ولی بود؛ ثابت جانب

 1.باشد می الشرایط جامع و عادل مجتهدی له، معظم که دهم

 . تشکیک در اختیارات ولیّ خدا15-2

 و بدخواهان لکن است، مردم اجتماعی و سیاسی  امور در زعامت و رهبری الهی رهبران مشترک اصول از یکی

 رحلت از بعد دانند.نمی مساوی اعتبار دارای نباشد نفعشان به هک جایی در را اصول این طلبانفرصت

 در و دانستندنمی ثابت( السالملیهع) علی منینامیرالمؤ برای را ایشان اختیارات  تمام سلم(وآلهوعلیهاهللصلّی)پیامبر

 و نبودند لقای برایش را( السالملیهع) معصوم امام اختیارات فقیه ولیّ زعامت  و( السالملیهع) معصوم امام غیبت زمان

 کردند سعی بارها و ندستدانن جایز العالی()مدظله ایخامنه امام برای را  ایشان اختیارات نیز راحل امام رحلت از بعد

 این .باشد قانون در محصور اختیاراتش باید و بوده قانون خالف مسلمین امر ولیّ دستورات که کنند وانمود طوری

 و طلبفرصت گروهی نه ،است مسلمین تمامی  منافع حافظ و دارد قانون بر والیت فقیه ولیّ که است حالی در

 قبلی ولیّ اختیارات  که کنند القا  مردم دل در را مطلب این دارند سعی تشکیکی چنین بیان با  افراد این. خواهزیاده
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 وجههیچ به بعدی ولیّ حق در او اختیارات ،لذا است. داشته زمان آن در که بوده ایویژه و ممتاز موقعیت سبب به

 و منافقان برای فرصتی ،واقع در ،او وظایف به نسبت نگری کلی و فقیه ولیّ اختیارات دانستن محصور. نیست ثابت

 به  لب دیدند خود منافع مخالف را فقیه ولیّ عملکرد و اوامر که زمانی در تا آورد خواهد وجوده ب خواهانزیاده

 .نندک نیزهسر  بر  را شانمداریقانون  نانوشتۀ جزوه ،گشوده اعتراض

 فرماید:( در تبیین اختیارات ولیّ فقیه میعليهاهللرحمةامام خمینی )

و  یاحکـام الهـ   ی( مجـر هیـ امـام و فق  غمبـر، یباشـد )پ  هر کـس کـه   یوال رایز م،یباش لی( فرق قاانیوُالت)وال نیب ستین معقول

 غمبـر یحدّ زنـا، پ  یبرا ،مثالً .است نیمسلم ها طبق مصالحمتصرف در آن اتیزکات و مال ۀرندیو گ یوندحدود خدا ۀکننداقامه

 1.کنندیعمل م کسانی زین اتیو در گرفتن مال نیچن زین هیفق زند، امام ویم انهیو آله صد تاز هیاهلل عل یصل

 فرماید:العالی( در تبیین اختیارات ولیّ فقیه میای )مدظلهو امام خامنه

استمرار الشرایط این است که دین حنیف اسالم که آخرین دین آسمانى است و تا روز قیامت مراد از والیت مطلقه فقیه جامع

امر و حاکم و رهبر هستند تا  اسالمى ناگزیر از داشتن ولىّ ۀطبقات جامع ۀهم ،لذا .امور جامعه است ۀدارد دین حکومت و ادار

اسالمى پاسدارى نموده و عدالت را در آن برقرار  ۀسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعشمنان اسالم و مامت اسالمى را از شر د

ى را تأمین کند. ل پیشرفت و شکوفایى فرهنگى، سیاسى و اجتماعیبر ضعیف جلوگیرى نماید، و وساو از ظلم و تعدّى قوى 

پس از  ،حاکم مسلمانان. عضى از اشخاص منافات داشته باشدباجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادى  ۀاین کار در مرحل

خطیر رهبرى را طبق موازین شرعى به عهده گرفت، باید در هر مورد که الزم بداند تصمیمات مقتضى بر اساس  ۀاینکه وظیف

بوط به مصالح تصمیمات و اختیارات ولى فقیه در مواردى که مر .فقه اسالمى اتخاذ کند و دستورات الزم را صادر نماید

عمومى اسالم و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و 

 1.حاکم است، و این توضیح مختصرى درباره والیت مطلقه است

 . تشکیک در فرمان ولیّ خدا15-3

 کشف و فهم در اختالف گونه هر رفع و امت براى وحیانى هاىآموزه توضیح و معصومانه بیان وحى، تفسیر و تبیین

 دوش بر مهمی مأموریت چنین نیز ایشان از بعد و است( سلموآلهوعلیهاهللصلّی) پیامبر وظایف جمله از دین تفسیر و

 اعظم پیامبر رحلت از بعد طلبانفرصت و منافقاناما  .است شده نهاده( السالملیهمع) معصوم امامام
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 .گرفتند نادیده( السالملیهع) علی امام برای را جایگاه و  شأن این و شمرده غنیمت را فرصت( سلموآلهوعلیهاهللیصلّ)

 جهت آن از و داشت وحیانی جنبۀ او عمل و کردار و( سلموآلهوعلیهاهللصلّی) پیامبر کالم که بودند معتقد آنها

توان در آن اشکال السّالم( فرمانی از سر سیاست است و گاهی میین )علیهاما فرمان امیرالمؤمن .بود واجب اطاعتش

 کرد.

 در اینکه با وجود ،ایعده نیزالعالی( ای )مدظلهامام خامنهبه ( عليهاهللرحمةامام خمینی ) از والیت انتقال زمان در

 هایبهانه  به که شدند کسانی جزء ،دهستن خود زمان فقیهِ ولیّ و امام مطیع که کردندمی وانمود امام حیات زمان

 خلف مقابل در بود ـ واجب اطاعتش جهت آن ازو  بود انقالب سس( مؤعليهاهللرحمة) امام اینکه جمله ازـ  واهی

 را رقم زدند. 1188و فتنۀ  1178و حوادث کوی دانشگاه  ایستادند( العالیمدظله) ایخامنه امام ایشان، صالح

سنجند و بر آن های رهبری را با سنجۀ عقالنیت مدرن میزنند فرمانز آنها که دم از والیت میاکنون نیز برخی اهم

 که در فرمان منع مذاکره با آمریکا شنیده شده است.گیرند، چنانخرده می



 فقیه ولیّ پیروان تهدیدات و هاآسیببرخی شانزدهم.  فصل

 کاریطلبی و محافظه. رفاه16-1

از این رو به  1نای تالش برای بقای وضع موجود و مخالفت با هرگونه تغییر و دگرگونی است.کاری به معمحافظه

کسی که در کارهای خطرناک مداخله نکند و یا طرفدار آداب و سنن گذشته باشد و یا پیرو وضع موجود باشد و با 

 1کار گویند.هر گونه تحول و دگرگونی مخالفت کند، محافظه

هایی است که کند و از آسیبنظام والیی را تهدید میهای خطرناکی است که کاری از آفتطلبی و محافظهفاهر

طلبی سبب فروکاست دستورهای رفاهنداشتن همت و  کارى ومحافظه شوند.پیروان والیت فقیه گاهاً بدان دچار می

تدریج د که بهنکنانسان ایجاد مى حالتى را در رذیلهاین دو پذیر است و ولیّ فقیه به دستورهایی عادی و گاه تأویل

، بدون تردید .طلبى او مغایرت نداشته باشدتفسیر کند که با حاالت نفسانى و عافیت ایسخنان ولیّ فقیه را به گونه

کند و پیروان والیت را در ادامۀ راه دچار والیی را سست و متزلزل میهای نظام ارکان و پایه رواج چنین تفکری

 د.نمایمی تردید

 فرماید:ای در نهی از این دو خصیصه میامام خامنه

کارى نباید مانع انسان شود؛ لذت و راحت و عافیتِ جسمانى نباید مانع راهِ انسان شود؛ کارى و محافظهمالحظه

 1انسان باید حرکت کند. اگر حرکت نکرد، ارکان ایمان و اسالم او بر جا نیست.

یۀ انقالبی است. پیروان والیت باید با ارکان انقالب آشنا باشند و همواره با  راه رهایی از این آسیب تقویت روح

 در پی تقویت آنها برآیند. بخشی، شجاعت و ایمانبصیرت

 . ظاهرسازی )مصانعه(16-2

 فرامین و دستوراتدر اطاعت از  که است این باشد پذیرانوالیت متوجه است ممکن که هاییآسیب ترینمهم از

پذیر باید از فروکاست دستور رهبری به دستورهای مسئوالن دیگر که به ظاهرسازی بسنده شود. فرد والیت فقیه ولی
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چرا و تمام و کمال روی وچونخوب است بدان عمل شود بپرهیزد و به جای ظاهرسازی در اطاعت به اطاعت بی

 آورد.

 موردى در معمولًا تعبیر این. حقیقت یک زا غیرواقعی ظاهرسازی و سازیصورت یعنی ،است صنع مادۀ از مصانعه

 آن در محتوا حفظ بدون و سازىصورت به شود، اجرا جدى طور به اینکه جاى به امرى یک که شودمى برده کار به

در موارد متعدد از سخنرانی و ابالغیه استفاده شود اما از محتوایی « اقتصاد مقاومتی»که از تعبیر ، چنانشودمى قناعت

 العالی( در عمل خبری نباشد.ای )مدظلهظر امام خامنهکه مدن

امه امر خداوند سبحان را اق کسى  ...؛ انَّما یُقیمُ امْرَ اللَّهِ سُبْحانَهُ مَنْ ال یُصانِعُ»فرماید: می (السالم)علیهحضرت علی 

 1 «نماید که اهل ظاهرساز ی نباشد.می

لَا تُخَالِطُونِي بِالْمُصَانَعَةِ فَلَا » :فرمودکرد و میظاهرسازی منع میاز ت شدبه یاران خود راعلى )علیه السّالم( امام و نیز 

آمیز و مداحانه با من چاپلوسانه و تملق ؛بـا سـبـک مـصانعه معاشرت نکنید بـا مـن؛ تُكَلِّمُونِي بِمَا تُكَلَّمُ بِهِ الْجَبَابِرَة

 1«ید.یسـخـن مـگو

 فرماید:رویه می ای در توصیف اینامام خامنه

 دروغ گزارش که بیندمى رود،مى نزدیک انسان وقتى! شد کار این شد، کار این شد، کار این! آقا که دهندمى گزارشـ 

 و نیفتاده اتفاق خواهید،مى شما که آنى اما اند،نگفته دروغ شما به هست؛ این در اىنکته یک. نیست هم درست اما نیست،

 1!است نگرفته انجام

 همۀ و پیامبر برویم، ما اگر :گفتندمى. بودند نکرده شرکت حدیبیّه جنگ در پیامبر همراه ترس، از مسلمانان، از اىعدّه ـ

 ما :گفتند و آمدند حضرتآن پیش برگشت، پیامبر کهوقتى! شد خواهند تارومار کفّار ىوسیلهبه هستند او با که مسلمانانى

 همین که حالى در! بطلب آمرزش متعال خداى از ما براى فحال کردیم؛ پیدا اشتغال کردیم؛ پیدا گرفتارى بیاییم؛ نتوانستیم

 آیۀ. نرفتند که کردند زرنگى کردندمى فکر نبودند؛ هم الهى آمرزش دنبال هااین ،واقع در. بود ظاهرسازى نوع یک هم حرف

]فتح: « قُلُوبِهِمْ فِی لَیْسَ ما بِأَلْسِنَتِهِمْ یَقُولُونَ لَنا فَاسْتَغْفِرْ أَهْلُونا وَ أَمْوالُنا شَغَلَتْنا الْأَعْرابِ مِنَ الْمُخَلَّفُونَ لَکَ سَیَقُولُ: »فرمایدمى قرآن
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 ضعیف، هاىروح نه، ند؛ادشمن و کافر و منافق هااین که گفت شودنمى. نیست دلشان به که گویندمى را چیزى زبان به[ 11

 1.کنند ایفا نقش مشکالت در توانندنمى ضعیف، هاىانسان ضعیف، هاىدل

که خداوند متعال سبب تعالی کالم خویش را راه رهایی از این آسیب تقویت روحیۀ صداقت و عدالت است، چنان

 عدل و راستى روى از پروردگارت سخن و(؛ 115)انعام:  عَدْالً وَ صِدْقاً رَبِّکَ کَلِمَۀُ تَمَّتْ وَ»داند: این دو خصیصه می

  گیریتصمیم و مسائل تحلیل درپیروان والیت باید با صداقت و با صراحت به بیان حقیقت روی آورند و « شد. ملکا

 بلکه براساس محتوای واقعی سخن ولیّ فقیه اقدام نماید. شخصی هایآرا و تحلیل براساسنه  عمل و

 گریزان )مداهنه(. سازشکاری با والیت16-3

شوند ـ  راضی ما از مخالفان تا است الهى هاىآرمان و ها ارزش و مبانى و اصول از شتنبردا دست معناى بهـ  مداهنه

 گرمعامله و سازشکار فردی تواندنمی گاههیچ کند. فرد والیتمدارمداران را تهدید میهایی است که والیتاز آسیب

کند و گونه اهل مداهنه را مذمت مینالسالم( ایحضرت علی )علیه .باشدگریزان ، اهل نفاق یا والیتباطل اهل با

 فرماید:می

ها و کارهاى خارج از دین شایع شده. و مردم غیرت دین را از دست داده و با مداهنه و چاپلوسى با یکدیگر رفتار بدعت

قیقت از آن کنند، یعنى این یکى در موقع الزم بدون حکنند. و در مدح ثناگویى از یکدیگر با مبادله و قرض دادن عمل مىمى

گویند حقیقت دارد یا گوید تا در وقت دیگر او هم مدح او را گوید و اصال مقیّد نیستند که آنچه مىدیگرى مدح و ثنا مى

 1نه.

ى شما را نورزید که این سست سستى ؛بِكُمُ الْإِدْهَانُ عَلَى الْمَعْصِيَة وَ لَا تُدَاهِنُوا فَيَهْجُمَ»فرماید: میالسّالم( )علیه مام علیا

 3«به معصیت در خواهد آورد.

های دینی و  والیی فاصله تساهل و تسامح و مداهنه و سازش با کسانی که از ارزش آسیب این از رهایی راه

 اند، تقویت روحیۀ معنوی و تقوای الهی است و پرهیز از وادادگی است.گرفته

                                                           
 .1/6/1187العالی(، ای )مدظله. از بیانات امام خامنه1

 .11، ص 1همان، ج  ارشاد القلوب،محمد دیلمی، بنحسن. 1

 .117ص  همان، حسین شریف رضی،. محمدبن 1



 . رودربایستی16-4

 رسولپذیران را دچار کند. تواند والیتهایی است که میکی از آسیبدر دفاع از والیت ی خجالت و رودربایستی

 برای را درستی کار هیچ حَیَاءً؛ تَدَعْهُ لَا وَ رِئَاءً الْخَیْرِ مِنَ شَیْئاً لَاتَعْمَلْ»: فرمایدمی (وسلموآلهعلیهاهلل)صلّی خدا

 1 «.نکن رها را آن خجالت سر از و نده انجام خودنمایی

کاری رویی کمتمدار در دفاع از والیت نباید از سخن دیگران ابایی داشته باشد یا به بهانۀ خجالت و کممؤمن والی

های دینی العالی( در نفی رودربایستی در احیای آموزهای )مدظلهامام خامنهخود در دفاع از رهبری را توجیه نماید. 

 فرماید:می

گویند: آقا! چرا فالن جا نماز، یا نافله، یا نمازِ ها میکند. به بعضیترک نمیمؤمن هیچ کارخیری را هم از روی خجالت وحیا 

گویند خجالت کشیدیم! نه؛ از روی حیا، هیچ کار نیکی را ترک نکنید. خواهندگفت اوّل وقتتان را نخواندید؟ می

ی خوب است، آن را به متظاهراست؟ بگویند. خواهندگفت خودشیرینی می کند؟ بگویند. اگر حرفی حقّ است واگرکار

 1خاطر مالحظه دیگران ترک نکنید.

شجاعت در بیان و صراحت لهجه است. والیتمدار باید به مسئدولیت خویش در دفاع از  آسیب این از رهایی راه

 الشریف( را بدون رودربایستی بر تن کند.فرجهتعالیاهللوالیت گردن نهد و کسوت سربازی نائب امام زمان )عجل

                                                           
 .58ص ، همان حرانی، شعبهابن علیبنحسن.  1

 8/5/1178، زجمعههای نمادرخطبهالعالی(، ای )مدظلهامام خامنه. بیانات 1



 بنامهکتا

 .ش1185 هدایت، زمزم قم، دینی، حاکمیت. عبداهلل زاده،ابراهیم

 ق.1121، اسالمی انتشارات دفتر ،قم، 1چ تحف العقول،علی، بنشعبه حرانی، حسنابن

 ق.1121، االسالمی االعالم مکتبقم، اللغة،  مقاییس معجمفارس، احمد، ابن

 نیای دانش.، تهران، د1چ ،الفصاحة نهجپاینده، ابوالقاسم، 

 ش.1181، إسراء ،قم ،دین از بشر انتظار ،عبداهلل آملی، جوادی

 ق.1129، البیتآل سسةمؤ: قم ،الشيعة وسائل .حسنبنمحمد عاملی، حر

-181 ص ش،1179 ،15 ش ،5 س ،اسالمی حکومت فصلنامۀ ،«مردمی ـ الهی والیت فقیه والیت». احمد حیدری،

111. 

 ش.1178، خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسۀ ،تهران ،امام صحیفۀ .اهللسیدروح ،[امام] خمینی

 .تابی آزادی، تهران، اسرار، کشف .اهللسیدروح ،[امام] خمینی

 ق.1111قم، الشریف الرضی،  إرشاد القلوب الی الصواب،محمد، بندیلمی، حسن

 ش.1119، دریا ،تهران منوچهرکیا، ترجمۀ ،اجتماعی قرارداد .ژاک ژان روسو،

 ش.1185، صراط فرهنگی مؤسسۀ ،تهران ،مدیریت و مدارا .عبدالکریم سروش،

 ش.1186معارف،  نشر دفتر قم، ،(هاپاسخ و هاپرسش) دینی حکومتحمیدرضا.  شاکرین،

 .ق1121، مرعشی اهللآیت کتابخانۀ ،قم ،الموارد اقرب .الخوری سعید الشرتوتی،

 ق.1111صحیح صبحی صالح، قم، هجرت، ت البالغه، نهج ،حسینرضی، محمدبن شریف

 ق.1117، اسالمی انتشارات دفتر ،قم ،5چ القرآن، تفسیر فی المیزان ،سیدمحمدحسین طباطبایی،

 ش.1171، تهران، ناصرخسرو، 1چ ،القرآن تفسیر فى البیان مجمعحسن، بنطبرسی، فضل

 ش.1175 مرتضوی، تهران، ،1 چ ،البحرین مجمعمحمد، بنفخرالدین طریحی،

 .118-112ص ش،1178 ،7ش ،نقد بکتا ،«والیی حکومت مشروعیت» خسروپناه، عبدالحسین

 تا.، بیامیرکبیر ،تهران سیاسی، فقه .عباسعلی زنجانی، عمید



 خمینی، امام پژوهشی و آموزشی مؤسسۀ انتشارات قم، اسالم، سیاسی و ارزشی نظام بر درآمدی .فتحعلی، محمود

 ش.1185

 ش.1175مرتضوی،  تهران، ،1 چ ،البحرین مجمع. محمدبننفخرالدی طریحی،

 .ش1191 معارف، قم، ،خمینی امام سیاسی اندیشۀ .فوزی، یحیی

 ق.1111، ةقم، مؤسسۀ دارالهجر الکبیر، شرح غریب فى المنیر المصباحمحمد، فیومی، احمدبن

 ق.1111 ،ميةاالسال الکتب دار ، تهران،قاموس قرآناکبر، قرشی بنایی، علی

 ق.1127، مية، تهران، دارالکتب االسال1، چالکافی، یعقوببنمحمد، کلینی

 ش.1178، عروج مؤسسۀ ،تهران ،فقیه والیت نظام در مشروعیت مبانی .مصطفی کواکبیان،

 ق.1121، الوفاء سسةمؤ ،بیروت االطهار، االئمة لدرراالخبار الجامعة بحاراألنوار. محمدباقر مجلسى،

 ش.1166تهران، دانشگاه تهران،  شرح غررالحکم و دررالکلم،حسین. محمدبن وانساری،الدین خجمال

 .77-11 ص ش،1178 ،7ش ،نقد کتاب ،«مشروعیت و حکومت»محمدتقی.  یزدی، مصباح

 افزار مجموعه آثار شهید مطهری.برگرفته از نرم تهران، صدرا، ،آثار مجموعه مرتضی. مطهری،

 ش.1171، ميةدارالکتب االسال ، تهران،نمونه تفسیرمکارم شیرازی، ناصر، 

 تا.، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی7، چجواهر الکالم  فی شرح شرائع االسالمنجفی، محمدحسن. 

 ق. 1197تهران، صدوق،  ،الغيبةابراهیم. محمدبن نعمانی،

 ش.1177 اسالمی، شادار و فرهنگ وزارت انتشارات تهران، اسالم، در سیاست مبانیعیسی.  والیی،

، ميةالشا الدار -القلم داربیروت ـ دمشق،  ،القرآن غریب فی المفردات محمد.بنحسین ابوالقاسم اصفهانی، راغب

 ق.1111

 ش.1186، قم علمیۀ حوزۀ مرکز ،قم ،[اسالم سیاسی اندیشۀ درسنامۀ] اسالمی حکومت .احمد واعظی،

 ش.1181، خمینی امام پژوهشی و آاموزشی مؤسسۀ ،قم اسالم، سیاسی نظام .محمدجواد نوروزی،

 .ش1182 تهران، دانشگاه تهران، ،7 چ سیاسی، نهادهای و اساسی حقوق .قاضی، ابوالفضل

 ش.1166 پگاه، ،تهران ،1چ ،سیاسی علوم فرهنگ علی. آقابخشی،



 خمینی، امام پژوهشی و آموزشی مؤسسۀ قم، ،12 چ ،(هاپاسخ و هاپرسش) 1مشکات. محمدتقی یزدی، مصباح

 .ش1182

 ش.1191 هدایت، زمزم قم، مدیریت، و سیاست دین،. الدینسیدجمال میرمحمدی،

 ش.1168، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوی، حسن. 

 .ق1128 ،(السالمهمعلی) البیتآل مؤسسۀ قم، ،المسائل مستنبط و الوسائل مستدرک. محمدتقیبننوری، حسین

 ق.1129 هجرت، قم، ،1 چ العین، کتاب .احمدبنفراهیدی، خلیل

 ش.1172 اسالمی، تبلیغات سازمان تهران، ،فقیه والیت نظام در دمکراسی. مصطفی کواکبیان،


