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مقدمهناشر
به جرأت می توان گفت یکی از مهمترین نیازهای انسان تشکیل حکومت
و ســازمان اجرایــی منســجم بــرای اداره زندگــی فــردی و اجتماعــی خویشــتن
اســت .توجه اندیشــمندان اســامی و غربی در قرون و اعصار مختلف به این
ضرورت و همچنین نیازمندی نظام های سیاسی در طول تاریخ به مشروعیت
بخشی اعمال اقتدار خودشان در اجتماع ،زمینه ساز بحث های بسیار جدی
و سرنوشــت ســاز در باب ماهیت و ســاختار قدرت سیاســی در اجتماع شده
اســت .بی شــک دین اســام نیز به عنوان بهترین و برترین مبنای ایدئولوژیک
در پاســخ به نیازهای انســانی نســبت به این موضوع ســاکت نبوده و طرحی از
مــدل حکمرانی بــرای دوران ظهور و غیبت ایفاد کرده اســت .خواننده محترم
بــا التفــاط به این موضــوع که نظریۀ والیــت فقیه تبیین کننــدۀ ماهیت قدرت
سیاسی و سازمان اجرایی آن توسط اسالم برای ادارۀ اجتماع در دوران غیبت
است ،در این اثر می تواند ابعاد نظری و عملی ولی فقیه و جایگاه وی در اداره
اجتماع را با رویکردی فقهی ،فلسفی و حقوقی دنبال نماید و با مطالعۀ این اثر
پایــۀ اندیشــه ای خود در تبین حکومت اســامی را تقویت نمایــد .اثر حاضر در
تــاش اســت به ضرورت ،ماهیت و دالیل اثبــات جایگاه حکمرانی ولی فقیه
در دوران غیبت پرداخته و بر این اساس نشان دهد اسالم با قرائت اهل تشیع
دارای نوعــی از نظر یــه خاص قدرت بوده که مولفهها ،ارکان و ســازمان اجرایی
آن متفاوت از اندیشه های رقیبی همچون نظریه های قدرت در اندیشه لیبرال،
ناسیونال و حتی نظریه قدرت در نزد اهل سنت است.
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آنچــه ایــن اثــر را از ســایر آثار پیرامــون موضوع والیــت فقیه متمایز می ســازد؛
تدو یــن آن بــرای مخاطبان فرهیخته و دانشــگاهی به ویژه دانشــجویان اســت
کــه از یــک ســو اتقــان محتوا و علمــی بودن را می طلبد و از ســوی دیگــر ایجاز و
سالســت بیان؛ که گرچه جمع این دو دشوار است اما نگارنده نهایت اهتمام
خود را در این راستا به کار بسته است ،امید آنکه مورد رضایت حضرت حق و
استقبال فرهیختگان گرامی قرار گیرد.
انتشارات بسیج دانشگاه امام صادق ؟ع؟ بر آن است با انتشار آثار متناسب
بــا مخاطبان دانشــگاهی به ویژه دانشــجویان در حوزه مباحث علوم انســانی،
علــوم اجتماعــی و فرهنگی اعم از نظری و کاربردی گامی در راســتای اعتالی
انقالب اســامی بردارد و در این راستا از دیدگاه های مخاطبان ارجمند درباره
این اثر و پیشــنهادهای سازنده درباره موضوعات مذکور به گرمی استقبال می
نماید.
در پایان الزم اســت از کلیه عزیزانی که در مراحل مختلف آماده ســازی این
اثــر مــا را یاری نمودنــد از جمله بــرادران گرامی محمدعلی زاهدی ،ســید علی
بنیهاشمی جمارانی و پژوهشگر ارجمند محمد ثناییفر ،مسؤول سابق مرکز
تحقیقات بسیج دانشگاه ،تشکر و قدردانی نماییم.
و ما توفیقنا اال باهلل العلی العظیم
محمد جواد نیک روش
مسئول مرکز تحقیقات بسیج
دانشگاه امام صادق

مقدمهمؤلف
موضــوع والیــت فقیه ،یکــی از مباحثی اســت کــه از ابتدای غیبــت کبرای
حضــرت ولیعصــر ارواحنا فداه همواره مورد توجه فقهــا و علمای هر دوره بوده
ً
و طبیعتا به مرور ،به ســوی تکامل حرکت کرده اســت .وجه مشــترک نظر همۀ
فقهــا ،اعتبــار شــأن والیــت برای فقیــه بــوده و اختالف ،تنهــا در حــدود و دایرۀ
اختیارات این جایگاه بوده است ،اما از آنجا که در این مدت ،هیچگاه فقها
در مقام تأســیس و ادارۀ حکومت قرار نگرفتند ،دایرۀ مســائل پیشروی ایشان
ً
در این عرصه ،بسیار محدود و تنگ بوده و عموما قالب انتزاعی و ذهنی داشته
است.
پــس از انقــاب اســامی و تأســیس حکومت اســامی توســط یگانــه و نادرۀ
دوران ،حضــرت امــام خمینــی ؟ق؟ ،عرصــۀ جدیــدی بــرای مواجهــۀ عینــی
نظری هپــردازان دینــی بــا مســائل پی ـشروی اداره یــک حکومــت ایجــاد گردید؛
بــه گون ـهای کــه بعد از آن شــاهد حضــور پررنگ برخــی از فقها و علمــای دینی
بودهایم .در همین راســتا ،آثار متعددی در ابعاد مختلف حکومت اســامی و
والیت فقیه به رشتۀ تحریر درآمد ،لکن با توجه به صبغۀ تخصصی این مقوله
ً
و ادبیات فقهی حاکم بر آن ،نه تنها برای عموم مردم ،خصوصا قشر جوان -که
ً
با ادبیات فقهی آشنایی نداشتند -قابل فهم نبود ،بلکه غالبا فاقد جامعیت
الزم جهت بررسی عمدۀ مباحث مطروحه در این حوزه بوده است.
بــر ایــن اســاس ،در این کتاب ضمن بهرهگیــری کامل از برخــی از آثار مطرح
ً
در این زمینه ،ســعی شــده تا با اســتفاده از ادبیاتی نســبتا روان ،مرور کاملی بر
مباحث اصلی قابل طرح در این زمینه انجام شود.
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در کنــار مــوارد یــاد شــده ،تالش گردیــده تا ضمن بررســی برخی از شــبهات
جدید ،حول نظریۀ والیت فقیه و حکومت اسالمی ،شبهات ناظر به نهادهای
حکومــت اســامی را کــه نشــئت گرفته از همــان نظریه میباشــد مورد بررســی
قرار دهیم .در عین حال ،برای پاســخ گویی جامع ســعی بر این بوده اســت که
مجموعــۀ پاســخ ها به هر شــبهه که در آثــار مختلف مطرح گردیــده ،در این اثر
جمعآوری گردد.
این اثر ،همانند ســایر آثاری که توســط انسانهای غیرمعصوم تدوین شده،
چهبســا عیــب و نقصهایی خواهد داشــت؛ از ایــن رو هرگونه نقــد و تأملی در
َ
َ
َ
َ
ْ
باب این اثر نگارنده را از باب «أ َح ُّب ِإخ َوانِی ِإل َّی َم ْن أ ْه َدى ِإل َّی ُع ُیوبِی» ،رهین منت
منتقدان خواهد ساخت.
َ َ َ َ َ ُ َ ّ َ َ
العال ِمین
و ِآخر دعوانا ا ِن الحمدهلل ر ِب
محمد ثنائیفر

بخش اول:

مباین حكومت اسالیم

AA

فصل اول :مبنا و جایگاه حكومت
روششناسى بحث

قبــل از ارائــۀ بحــث حكومت اســامی و مقولۀ والیت فقیه ،ضروری اســت که
شــیوه و نوع نگاه مورد اســتفاده در این مســئله را روشــن نماییم و به اصطالح،
«متدولوژی» آن را تعیین کنیم.
روش بحــث مــا جنبۀ عقالنی و تعقلــی دارد و البته از آیــات و روایات به قدر
الزم نیز استفاده میگردد .نکتۀ حائز اهمیت در روش عقالنی ،توجه به دو قسم
«جدلی» 1و« برهانی» آن میباشد.
در روش جدلی ،از آنجا که ما و رقیبان بر یک سلســله از اصول و مقدمات
اتفاق نظر داریم ،ســعی شــده تا با اتکا به این مشــترکات ،به مجهوالت و نقاط
افتــراق بپرداز یــم .از مزایــای ایــن روش ،تســریع در ایجاد وحدت نظر و کشــف
مجهــوالت اســت .از ایــن رو معمــوال در مباحــث درو نگفتمانــی از ایــن روش
2
استفاده میگردد.
یشــود کــه بــر همــۀ مقدمــات
در مقابــل ایــن قســم ،شــیوۀ برهانــی مطــرح م 
استدالل میگردد؛ به گونهای که از بدیهیات و یقینیات آغاز شده ،بر اساس و
نها استدالل و برهان یقینی و قطعی انجام میپذیرد .بیتردید استفاده
مدار آ 
از این شــیوه ،فارغ از اتقان و اســتحکام نظری آن ،طوالنیشدن بحث را در پی
 .1گفتنــی اســت کــه در اینجا روش جدلی با عمل مذموم جدل متفاوت اســت .در زبــان عربی به این
ً
عمل مذموم ،عنوان «مراء» اطالق میگردد و طبعا با شیوه جدلی متفاوت خواهد بود.
 .2خداونــد متعــال نیــز در جاى جاى قرآن ،از شــیوه جدلــی در جهت اقناع خصــم و ارائه حجتهاى
محكم و اســتوار خویش بهره گرفته اســت و ما را نیز دعوت كرده اســت كه با همین شــیوه با دیگران
بحث و گفتوگو كنیم.ر.ک :سوره نحل ،آیه .125
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ً
خواهد داشت و طبیعتا از این جهت ،مطلوب ما در این کتاب نیست .از این
1
روش نیز معموال در مباحث میانگفتمانی و برون گفتمانی استفاده میگردد.
هــر چنــد در ارائۀ این بحث در حد مکفی به مقدمات و مبانی بحث اشــاره
خواهد شــد ،لکن به جهت فشــردگی مطالب ،مفروضات اولی ـهای را خواهیم
پذیرفت که همگی ریشه در پذیرش مذهب حقۀ شیعۀ اثنا عشریه دارد.
نکتۀ دیگری که به عنوان مقدمه الزم است به آن توجه گردد ،لزوم بهرهبرداری
از دو نگاه ترکیبی 2و تحلیلی 3میباشد:
نــگاه ترکیبــی نگاهی اســت کالننگــر و جامع؛ ایــن نگاه ،مترصــد برقراری
ّ
نسبت بین پدیدهها در قالب یک کل است .به عبارت دیگر ،میتوان این نگاه
ً
را مسامحتا در عرض نگاه سیستمی قرار داد که از باال به پدیدهها مینگرد .از
ً
این نگاه عموما ،در ایجاد یک نظام فکری اســتفاده میگردد؛ چرا که در صدد
ترکیب مفاهیم و مفروضات معرفتی اســت .بنابراین عمدهترین کارکرد آن ،در
علم فلسفه است.
نــگاه تحلیلــی یــا نــگاه تجزی هگــر ،نگاهــی اســت کــه درصــدد واکاوی و
ً
ً
تجزیۀپدیدههاســت .در این نگاهُ ،خردنگری کامال مشــهود اســت و عموما در
علوم حسی و تجربی مورد استفاده قرار میگیرد.
هرچند ،کسانی که در نگاه به قضایا و طرز فکرکردن ،روش ترکیبی را انتخاب
کردهانــد ،در مقایســه بــا افــرادی که فقط از نظر تحلیلی و متالشــی ســاختن به
قضایــا مینگرند از قدرت فکری بســیار باالتری برخوردارنــد ،با این حال ،برای
شــناخت واقعیت ،اســتفاده از هر دو روش ضروری اســت؛ چــرا که ترجیح هر
یک از دو روش بر دیگری در معرفت بشری ،به انحراف از قانون اساسی معرفت
که عبارت است از ضرورت هماهنگی دو روش تحلیلی و کلنگری ترکیبی-میانجامد.

4

 .1محمد تقی مصباح یزدی ،نظریه سیاسی اسالم ،ج ،1ص 27-25
 .4محمد تقی جعفری ،تحقیقی در فلسفه علم ،ص .89

2. synthetic.
3. analytic.
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حكومت اسالمی ،شماره 8
7373المکاسب المحرمه ،موسوی خمینی ،سید روح اهلل،انتشارات اسماعیلیان،
1368
7474المکاسب و البیع ،آملی ،محمد تقی ، ،تقریر االبحاث االستاذ االعظم المیرزا
النایینی ،موسسه النشر االسالمی
7575منهاج الصالحین ،حکیم ،سید محسن ،با تعلیقات سیدمحمد باقر صدر،
دارالتعارف بیروت 1396 ،ق
7676مواضــع مــا ،حســینی بهشــتی ،ســید محمــد ،انتشــارات روزنامــه جمهــوری
اسالمی1387 ،
7777نسبت دین و دنیا ،جوادی آملی ،عبداهلل ،نشر اسراء1381 ،
7878نصیحــت ائمــه مســلمین ،ســروش ،محمــد ،فصلنامــه حكومت اســامی،
شماره 1
7979نصیحت یا عیبجویی ،سوزنچی ،حسین ،هفتهنامه پنجره ،شماره 64
8080نظارت انتخاباتی ،موس ـیزاده ،ابراهیم ،فصلنامه حكومت اســامی ،شــماره
47
8181نظــارت شــوراى نگهبــان انضباطــى اســت ،نــه اســتصوابى و نه اســتطالعى،
هاشــمی ،ســید محمــد ،روابــط عمومــى دفتــر تحكیــم وحدت ،نشــر افــكار ،چ ،1
.1378
ـرگان تدو یــنو بازنگرىقانــون اساســى ،رشــیدیان،
8282نظــرات و خاطــراتخبـ ِ
محمد ،گفتگو با فصلنامه حکومت اسالمی ،شماره 39

8383نظریه سیاسی اسالم ،مصباح یزدی ،محمد تقی ،انتشارات موسسه آموزشی
و پژوهشی امام خمینی ،ج1382 ،1
8484نقــد دینــداری و مدرنیســم ،الریجانــی ،محمد جــواد ،انتشــارات اطالعات،
1383

عبانم تسرهف

8585نقد نقد ،جوادی آملی ،عبداهلل ،فصلنامه حكومت اسالمی ،شماره 2
8686نقدی بر مقاله ســیری در مبانی والیت فقیه ،حائری یزدی ،مهدی ،فصلنامه
حكومت اسالمی ،شماره 2
8787نگاهی به ســیر نظارت اســتصوابی ،حسینینواز ،ســید علی ،اداره کل روابط
عمومی شورای نگهبان
8888وســائل الشــیعه ،حر عاملی ،محمد بن الحســن ،تهران ،المکتبه االسالمیه،
1403ق
8989والیت فقیه ،موســوی خمینی ،ســید روح اهلل ،موسســه تنظیم و نشــر آثار امام
خمینی1385 ،
9090والیت فقیه در اندیشه فقیهان ،برجی ،یعقوبعلی ،انتشارات سمت1385 ،
9191والیــت فقیــه مســئلهای کالمی یا فقهــی؟ ،باباپــور ،محمدمهــدی ،مجله آینه
معرفت ،شماره 4
9292والیــت فقیــه ،والیــت فقاهت و عدالــت ،جوادی آملی ،عبداهلل ،نشــر اســراء،
1385
9393والیــت مطلقــه فقیــه در قانون اساســی ،ارســطا ،محمدجــواد ،مجله اندیشــه
حکومت ،شماره 3
9494نامه تداوم آفتاب ،انتشارات جامجم1387 ،
َ َ َ َ َ ُ َ ّ َ َ
و ِآخر دعوانا ا ِن الحمدهلل ر ِب العال ِمین
محمد ثنائیفر
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