
 ساالر بودن مردم در نظریۀ مردمساالری و نسبت آن با حاکمیت اهلل و نقش نخبگان

 مهدی قریب

نظریۀ مردمساالری به عنوان کلیدی ترین نقطه در نظام اندیشۀ امام خمینی محسوب می شود  چکیده:چکیده:

و بیراه نیست اگر آن را قلب مکتب ایشان برشماریم. مطابق نظر امام ساالر بودن مردم به معنای این است 

که ذاتا  تکه مردم حقیقتا صاحب والیت هستند. از طرفی چون در نظام اندیشۀ حضرت امام تنها خداس

صاحب والیت است و این والیت را به هر کس بخواهد می دهد. مشهور است که در اندیشۀ دینی مردم 

به هیچ وجه صاحب والیت نیستند و این تنها خدا و خلیفۀ خداست که والیت دارد. بنابراین تبیین دقیق 

ا از نظر امام خمینی، مردم به ساالر بودن مردم از منظر حضرت امام اهمیت فوق العاده ای می یابد. زیر

عنوان جلوه ای خاص از خدای متعال و نیز وجود تفصیلی ولی فقیه، حقیقتا از جانب خدای متعال، 

صاحب والیت شمرده می شوند. و نخبگان در این عرصه در عرض مردم، صاحب والیت نیستند. بلکه 

 احب والیت خواهند بود.    به عنوان شأنی از شؤون فقیه، در طول فقیه و به صورت جزئی ص

    مقدمه:مقدمه:
هر کس در فضای نظام اندیشۀ امام خمینی تنفس کرده باشد، نمی تواند منکر این قضیه شود که 

امام، نقش حیرت انگیزی برای مردم قائل است. آنان را صاحبان انقالب بر می شمرد، برای آنان حق 

خود قائل است، مشروعیت حکومت را به خواست آنان وابسته می داند، امتداد دخالت در سرنوشت 

  1حکومت دینی را منوط به حضور آنان می کند، معتقد است که آرای عمومی مردم خطا نمی کند و...

رد جمهوری اسالمی و پیشببنابراین شایسته است اگر بگوییم مهمترین اقدام امام خمینی؛ اعالم، تثبیت 

 . 2است. چیزی که در سال های پس از امام توسط رهبر انقالب با عنوان مردمساالری دینی کد خورد

مردم ساالری دینی یا جمهوری اسالمی در مجموعۀ شعور پیشرو شیعه که امروز مساوی است با 

یین کننده است و مناسب است که از آن به مکتب امام خمینی در جایگاهی قرار دارد که به شدت تع

 عنوان قلب مکتب امام یاد کنیم. 

این نقطه بی شک محملی بسیار عالی برای نشان دادن آن چیزی است که در نظام فکری امام خمینی 

سایر نظامات فکری است که در مقایسه  و مقام معظم رهبری، کلیدی به شمار می رود و موجب تمایز با

با این نظام فکری کارآمدی الزم را از خود نشان ندادند. و حتی نقطه ای است که می تواند برتری و 

 کارآمدی ما را در مقایسه با نظام های فکری در غرب نشان دهد. 
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ند برای ادارۀ حکومت نیست. بلکه هویت این مکتب چنان که گذشت مردمساالری، ابزاری توانم

اجتماعی است. و همچنان که واضح است، سایر نظامات باید رنگ و بوی این هویت را داشته -فکری

باشند. یعنی مردمساالری دینی پشت تمام الزامات و نظامات توصیه ای که می خواهیم ارائه کنیم قرار 

 و...  3، امنیتیمی گیرد. مثال نظام فرهنگی، اقتصادی

طرفه آن که صاحبان این مکتب، این نقطۀ بنیادین در این نظام فکری را، به خود دین منتسب می 

 . 4دانند. و این طریفه ای است بس عجیب

ست ادر این جا به جاست از یک سؤال حقیقی رونمایی شود. مطابق نظریات متقن معرفتی ما تنها خد

که صاحب والیت است. و تنها اوست که می تواند این والیت را به آن که بخواهد بدهد. و از آن جایی 

که والیت یک منصب است، جعل می خواهد و خدای متعال آن را برای اولیای معصوم خود و پس از 

اهد بود؟ خو آن برای ولی فقیه جعل کرده است. با این حساب جایگاه مردم در مثل چنین مباحثی کجا

 ساالر بودن مردم در چنین مکتبی به چه معناست؟  

عده ای سعی کرده اند مبتنی بر بحث مقبولیت در مقابل مشروعیت نقش مردم را تبیین کنند. و 

بیش از . اما مدعای ما این است که امام 5کارآمدی یک نظام و حکومت را به حضور مردم پیوند بزنند

 . 6این برای مردم نقش قائل است. او مردم را صاحب والیت و دخیل در امر مشروعیت می داند

البته این بحث نیازمند بررسی دقیق تری است که انشاء اهلل در ادامه به صورت تفصیلی به آن می 

پردازیم ولی به هر حال پس از این که این بحث نسبتش به امام ثابت شد و بحث صدور حل شد نوبت 

 به بحث داللت و کارهای تفهمی می رسد. 

به آن پرداخته شده است چنین خواهد بود؛ منظور دقیق حضرت  بنابراین سؤاالتی که در این مقاله

امام از این که مردم ساالر هستند چیست؟ آیا فقط در صورت حکومت یا در محتوای حکومت نیز ساالر 

 هستند؟ آیا در اجرا ساالر هستند یا در قوانین هم ساالر هستند؟

  جمم می شود؟این بحث چگونه با بحث خود حضرت امام در مورد حاکمیت اهلل

این بحث چگونه با حضور نخبگان در عرصۀ حکومت که از منظر خود حضرت امام مهم است جمم 

 می شود؟
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  . کلیات. کلیات11
در این قسمت مناسب است که مفاهیم کلیدی مقاله را به مثابه اصول موضوعه به صورت مختصر 

 مرور کنیم و تعریف اجمالی از آن ها به دست بدهیم. 

  چه کسانی گفته می شود؟ چه کسانی گفته می شود؟   أ. مردم بهأ. مردم به
وقتی می گوییم مردم به طیف خاصی از اشخاص نظر نداریم. مردم فقط جماعت حزب اللهی یا 

 جماعت تحصیل کرده یا جماعت اهل قیام و مبارزه و... نیستند. 

 گوییم مردم یعنی میمردم یعنی هویت جمعی افراد با قید وحدت آن ها. به بیان دیگر وقتی می 

خواهیم همه داخل در این تعریف باشند. وقتی می گوییم مردم مرادمان زید و عمر و بکر نیستند. یعنی 

نظر به شخصیت تک تک افراد نداریم. بلکه همگان وقتی توجه به کثرات و تعینات خود ندارند و رو 

 به وحدت دارند را مد نظر داریم. 

وقتی رو به وحدت دارند شاخصش این است که قیام کرده اند و خواستار در نظام اندیشۀ امام مردم 

 اجرای احکام الهی هستند و حاضرند برای چنین چیزی هزینه مالی و جانی بدهند. 

  ب. به دنبال اثبات ساالر بودن به چه معنایی هستیم؟  ب. به دنبال اثبات ساالر بودن به چه معنایی هستیم؟  
د گذشت. اما به جاست آن چه در صدد عمدۀ مباحث مقاله به بررسی و تبیین این قسمت خواه

بررسی و تبیین آن هستیم را تعریف نماییم. مردمساالری تنها به این معنی نیست که خواست مردم محترم 

است و یا حتی بگوییم خواست مردم، اصل است. بلکه معنا بیش از این است. منظور حاکمیت مردم 

مردمساالری تنها به این معنا نیست که نظام متکی است. نه این که تنها حکومت در خدمت مردم باشد. 

بر آرای مردم است و یا مردم در استقرار اصل نظام دخیل هستند و ادارۀ نظام دست نخبگان خواهد بود. 

بلکه ساالر بودن عبارت دیگری از صاحب والیت بودن است. والیت به همان معنایی که در مورد خدای 

ین جا هم مد نظر است. مردم ساالر هستند یعنی مردم ولی هستند. هر چند متعال باالصالۀ ثابت می شود ا

جای این سؤال باقی می ماند که والیت مردم بر چه کسی اعمال خواهد شد؟ آیا تنها بر این که والیت 

 مردم بر مردم است بسنده می شود و مردم بر خودشان والیت دارند یا تبیینی بیش از این مد نظر است؟

  م والیت و حکومت؟م والیت و حکومت؟پ. مفهوپ. مفهو
هر چند تبیین دقیق مفهوم والیت و نیز چرایی به کارگیری این اصطالح در نظام اندیشۀ سیاسی ما، 

کار اصلی مقاله است و به آن پرداخته می شود، تعریفی ابتدایی از آن مطلوب به نظر می رسد؛ منظور 

ت تکوینی نیست. بلکه والیت در اصطالح فنی و حقوقی مد نظر است از والیت در این جا به معنی والی

مردم اشاره به طیف خاص 
 ندارد

 مردم صاحب والیت هستند

نفوذ و مشروعیت تصمیمات 
 مردم



که حکمی وضعی است. و معنای آن عبارت است از نفوذ تصمیمات و مشروعیت تصرفات. بنابراین اگر 

برای مردم والیت قائل شدیم یعنی مردم هستند که تصمیماتشان مشروع است. البته از آن جایی که 

باریات شمرده می شود، حیطۀ آن بستگی به اعتبار کنندۀ این حکم دارد. به والیت، حکمی در دایرۀ اعت

هر حال وقتی گفته می شود که کسی دارای والیت است یعنی تصمیمات او در در آن حیطه نفوذ دارد 

 و او اجازه دارد که اعمال نفوذ کند و این اعمال نفوذ مشروع است و دارای حقانیت است. 

یرۀ اعتباریات مبتنی بر حقایقی است. یعنی پشتوانه های نظری این حکم عقل البته هر حکمی در دا

 عملی هم مد نظر هست که توضیح آن خواهد آمد.

باید توجه کرد که اعمال والیت در حیطۀ اجتماعی چیزی است که به حکومت و مباحث حاکمیتی 

 واهد داشت. منجر خواهد شد. اساسا جنبۀ حاکمیتی است که بحث والیت در آن معنا خ

  ت. مفهوم نخبگان و کارگزاران در این فرایند؟ت. مفهوم نخبگان و کارگزاران در این فرایند؟
طبیعتا بخش قابل توجهی از مباحث باید به این نکته مصروف گردد که نخبه چه کسی است و با 

توجه به اندیشۀ مردمساالری چه جایگاهی خواهد داشت؟ همچنین نقش و جایگاه کارگزاران نظام و 

 حاکمیت هم در چارچوب اندیشۀ مردمساالری دینی نیازمند بررسی جدی و نظریه پردازی است. اما آن

چه فعال مناسب می نماید آن است که تعریفی هر چند مختصر از این مفاهیم و با توجه به صاحبان اصلی 

 اندیشۀ مردمساالری یعنی امام و مقام معظم رهبری ارائه دهیم و بعد به تفصیل بحث بپردازیم. 

از منظر مقام معظم رهبری 

 همچنین ایشان کارگزار را به این نحو تعریف می کند:

 

 

                                                
 11/1/15. ر.ک. سخنرانی مقام معظم رهبری7 
 13/1/61. ر.ک. سخنرانی مقام معظم رهبری 1 
 . همان1 
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  . متن مقاله. متن مقاله22

 أ. بیان صورت مسألهأ. بیان صورت مسأله

همان گونه که گذشت مردمساالری تنها یک نظریه در باب حکومت داری نیست تا به راحتی بتوانیم از 

کنار آن بگذریم. مردمساالری قلب نظام اندیشۀ امام است. به نحوی که از مبانی متعددی تغذیه می کند 

ۀ این چنین مسأل و پشت سر تمام نظامات اجتماعی قرار می گیرد و چونان روح در آنان جاری می شود.

 هویت سازی نیاز به بررسی و تبیین توسط اندیشمندان حقیقی انقالب دارد. 

مردمساالری به معنی این است که این مردم هستند که صاحب والیت و نفوذ و صالحیت هستند. در 

حضرت امام این مطلب یک تعارف سیاسی نیست بلکه به عنوان مطلبی شرعی و خدایی نظام اندیشۀ 

. بنابراین این نظر قطعی و غیر قابل بازگشت حضرت امام است. با یک جستجوی ساده در آثار 10است

حضرت امام معلوم می شود که پیش از پیروزی انقالب حضرت امام با توجه کامل به مضمون جمهوری 

ی نفی مترادف های آن، همین را پیگیری می کرده اند. بعد از پیروزی انقالب هم تا قبل اسالمی و حت

از تعیین کامل فرم و شکل نظام اسالمی مدام از جمهوری اسالمی پشتیبانی فرموده اند و حتی روحانیون 

ه آن چه می جرا به عنوان یک فریضۀ دینی به تبلیغ آن فراخوانده اند. چنین نکته ای که امام کامال متو

فرموده اند بوده اند و از قبل برای آن برنامه داشتند و برای آن اندیشیده بوده اند برای هر انسان منصفی 

که بیانات، اعالمیه ها و مصاحبه های ایشان را دیده باشد، به راحتی قابل تصدیق است. چه، در اصطالح 

ر این جا وجود دارد که موجب یقین هر فعالیت های تفهماتی کشف مرادات یک متکم، نوعی تواتر د

انسان منصفی می شود. ما برای بررسی فنی تر مطالب برخی استنادات را در این جا بررسی بیشتری می 

 کنیم؛ 

                                                
 خدا پیش و دارند دینی تعهّد خصوصیت، این حفظ برای مسؤوالن .است دینی وظیفه یک ساالریمردم اسالمی، جمهوری نظام در. 10 

 و  41/3/14 .ماست بزرگوار امام اصول از بزرگ اصل یک این .دهند جواب باید

مطرح است که مردم باید حاکم را  ساالری دینی و در شریعت الهی این موضوع. در مردمی دینی استاش پایهپایه...  ساالری دینیممرد

بخواهند، تا او مورد قبول باشد و حق داشته باشد که حکومت کند. ای کسی که مسلمانی، چرا رأی مردم معتبر است؟ میگوید چون 

 و  26/9/12 مسلمانم؛ چون به اسالم اعتقاد دارم و چون در منطق اسالم، رأی مردم بر اساس کرامت انسان پیش خدای متعال معتبر است.

نظریه ای فراتر از بحث 
 حکومت داری

مردمساالری یعنی والیت 
 مردم

 
 
 

نظر قطعی امام از سالها قبل و 
 مستند به اسالم

 



ز خروار هستند که نشان می دهند حضرت امام کامال متوجه آن چه می خواستند این چند فیش نمونه ای ا

 انجام بدهند بوده اند. و البته چنین چیزی در نظام اندیشۀ ایشان به عنوان یک مطلب شرعی و خدایی

است که ابدا قابل بازگشت نخواهد بود. هر چند ذکر فیش بلند در مقاله ها متداول نیست ولی به دلیل 

، روز جمهوری اسالمی وجود دارد، 55فروردین سال 12د فراوانی که در پیام حضرت امام در روز فوائ

 تمام آن را ذکر می کنیم. هر چند این نیز نمونه ای از خروار است!



چنان چه مشهود است، تمام مطلب، امور الهی است. صحبت از تحقق وراثت حقه ای است که خدای 

تضعفین داده است. صحبت از نخستین روز حکومت اهلل است. صحبت از امام متعال وعدۀ آن را به مس

شدن امت است. صحبت از رخت بربستن سلطۀ شیطان است. امام می گوید حکومت مستضعفین 

 حکومت خداست! 

همان گونه که روشن است، تنها سخن از یک نظام سیاسی نیست. سخن از یک دستگاه فکری جدید 

 مات سیاسی هم تجلی دارد و حرف های فراوان دارد.است که البته در نظا

این دستگاه فکری از مبانی مترقی اسالمی تغذیه می کند و در جلوه های گوناگون حیات بشری خود 

 ترا نشان می دهد؛ در تفسیر عالم، در کشف و به فهمی قوانین و سنت های الهی، در ادارۀ تامّ همۀ ساح

 های زندگی، در حرکت قافلۀ بشری به سمت خدای متعال، در تولید دانش های موجود در عالم و... 

بروز در تمام ساحت های 
 حیات بشر



 

در دستگاه فکری که امام خمینی عرضه کرده است، دستگاه حاکمیت تنها منحصر به مباحث نظام 

سیاسی نیست، بلکه به بحث سلوک الی اهلل و تهذیب نفوس گره می خورد. سرعت سیر به سمت خدای 

 متعال به نحو فوق العاده ای افزایش می یابد. 

د، قیام می کنند و به سمت خدا حرکت می کنند، در این دستگاه فکری از وقتی مردم بیدار می شون

ساالر و صاحب والیت می گردند. ساالر بودن گره تنگاتنگ به بحث حرکت به سمت خدا خورده 

است که روح معنویت و تهذیب است. و اساسا در این بستر است که تهذیب معنا می یابد و سرعت می 

 گیرد.

معنوی ایجاد شده است که راه  چنان چه مشهود است امام می فرماید به خاطر جمهوری اسالمی تحولی

 صد ساله، به سرعت طی شده است.

گره خوردن مردمساالری به 
 تهذیب نفوس

 سرعت سلوک الی اهلل



در فضای معنویت و تربیت نفوس، آن چه مشهور و تقریبا مسجّل محسوب می شود این است که باید 

خدمت یک انسان مهذب که خودش راه رفته است، زانوی شاگردی زد تا او به عنوان تربیت کنندۀ جان 

زحمت و با گذر زمان مشغول تهذیب نفس شاگرد شود. و واضح است که این فرایند طوالنی انسان، به 

 خواهد بود. به خصوص اگر یک شاگرد سال ها در فضای معنوی مسموم تنفس کرده باشد. 

گزارۀ فوق تقریبا بدیهی است و بعید می دانم انکار شود. همۀ این ها مربوط به یک نفر است. حاال اگر 

یک جامعه ای که از لحاظ معنوی در فضای مسموم تنفس کرده است را به سمت خدا تربیت بخواهیم 

 کنیم، به مراتب زمان بیشتری خواهد برد اگر نگوییم نزدیک محال تلقی می شود. 

ودن ساالر بکه از نظر امام ریشۀ -اما امام می فرماید که به برکت جمهوی اسالمی و برکت قیام مردم 

به سمت خدای متعال، اتفاقی افتاده است که این حرکت نه تنها ممکن شده است بلکه  -مردم است

 سرعت عجیب و باور نکردنی دارد.   

نیز، در این دستگاه فکری نظامات اقتصادی هم برای این که رنگ و بوی خدا بگیرد باید از چنین داالنی 

ند و به مردم پیوند بخورد. این گونه است که هم دنیا به بهترین وجه آباد می شود و هم در دل عبور ک

همین کار اقتصادی حس معنوی و نزدیکی به خدا وجدان می شود. اساسا جوهرۀ مکتب امام پیوند دنیا 

 و آخرت است.

سلوک یک جامعه به سمت 
 خدا

مردمساالری در نظام 
 اقتصادی



در بیانات فوق به وضوح رهبر انقالب که به حق بهترین مفسر برای حضرت امام محسوب می شود، 

 نیم.حرکت ک می فرمایند که برای اهداف مادی و دنیایی خود باید در راه و نظامی که امام معمار آن بود

رابطۀ دین و دنیا به عنوان جوهرۀ جمهوری اسالمی و مکتب سیاسی امام شمرده می شود. دین است 

اعث درگیری ب که می خواهد با به دست گرفتن حاکمیت دنیا را آباد کند و اتفاقا همین نکته است که

 با قلدران عالم می شود.

 جوهرۀ مکتب امام



سایر نظامات اجتماعی مثل نظام فرهنگی، نظام آموزشی و... و حتی نظام امنیتی با چنین نقطۀ کانونی 

ویرایش می خورد که هر کدام نیازمند بررسی ویژه ای است. اما اجماال با مردم چنین دستگاهی ویرایش 

ز والیت خداست در تمام این موارد جاری می شود و بنیادی می خورد. والیت مردم که از شعبه ای ا

 اگر این چنین نباشد آن نظامات نظامات طاغوت خواهند بود.  

البته نباید از نظر دور داشت که پر فروغ ترین جلوۀ این تفکر در نظام سیاسی خود را نشان می دهد و 

امر اگر چه به نحو انحصاری درست نیست و ما معتقدیم حتی متبادر از لفظ مردمساالری چنین است. این 

این نظام فکری خود را در همه جا نشان می دهد منتها پرداختن به یک یک آن ها نیازمند مقاالت 

 متعددی است و شایسته است که در این جا فقط از منظر نظام سیاسی به این موضوع بپردازیم.

 نظام سیاسی امام



  ب. تبیین:ب. تبیین:

بعد از این که مشخص شد مردمساالری در تمام شؤون مکتب امام خمینی نقش هویتی دارد، شایسته 

مامی ضیح دهیم. روشن است که توضیح و تبیین تاست که این مطلب را در نظام سیاسی ایشان اندکی تو

 شؤون الزم و ضروری است. هر چند هر کدام از این مطالب مقاله ای جدا می طلبد. 

و در مورد هر کسی غیر از خدای متعال اصل از نظر امام و اندیشۀ دینی ما تنها خداست که والیت دارد. 

ابراین در نظام سیاسی ما والیت هر کس غیر از خدا نیازمند اعطای آن از اولی عدم والیت اوست. بن

جانب خدا است که اصالتا و بالذات داری والیت می باشد. نیز، ما در نظام سیاسی خودمان هر کس را 

 صاحب والیت بدانیم باید برای آن دلیل اقامه کنیم. 

 الیت برای مردم بپردازیم مقدمتا باید توضیحی روی مفهومپیش از آن که به بررسی و تطبیق مفهوم و

حقوقی است و در ادبیات نظام سیاسی معنای -مفهوم والیت اگر چه اصطالحی فقهیوالیت بدهیم؛ 

خاص خود را دارد، اما از منظر مباحث اسالمی معنایی عمیق دارد که مطابق نظر اسالم شناسان مطرح 

وقتی از تعبیر حاکمیت و حکومت استفاده می کنیم اشاره  شده است. ما، در معنای اصطالحی آن اشراب

به نهاد قدرت داریم. اما وقتی والیت را نام می بریم، معنای والیت را در بحث حاکمیت اشراب کرده 

 ایم. 

 والیت تنها از آن خداست

 معنای والیت



 ه می کند. وقتی ما بحث حاکمیت را به مسألۀ والیتوالیت به مسألۀ اتصال و ارتباط و قرب دو چیز اشار

یت که صاحب وال از نظر ما هر کسگره می زنیم، می خواهیم در ادبیات نظام سیاسی خودمان بگوییم 

 بتوانیم حقیقتا این صفت را بر او حمل کنیم.است، باید خصوصیاتی داشته باشد که 

با این حساب وقتی می گوییم کسی والیت دارد باید به نحوی بحث حاکمیت او و صالحیت تصرفات 

می  زنیم. اگر، پیوند بو پیوستگی با کسانی که بر آن ها والیت وجود دارد او را به مسألۀ اتصال و ارتباط

گوییم کسی به عنوان حاکم بر کسانی والیت دارد او باید در نسبت با آن کسان ارتباطات و پیوستگی 

 گسترده داشته باشد. 

والیت یعنی اتصال و قرب 
 دو شئ



و اگر می خواهیم بگوییم مردم والیت دارند باید به نحوی بتوانیم پیوستگی و اتصال و قرب را میان 

 مردم با مردم و نیز با ضلم دیگر حاکمیت یعنی والی را نشان بدهیم.   

بعد از این که مختصری به تبیین مفهوم والیت پرداختیم مناسب است که به اصل بحث برگردیم. همان 

طور که گفتیم در مکتب امام منظور از این که مردم ساالر هستند این است که صاحب والیت به معنایی 

والیت  و اینکه گذشت هستند. از طرفی عرض شد که در اندیشۀ دینی ما تنها خداست که والیت دارد 

ای والیت برای پیامبر و اولیرا به هر که بخواهد می دهد. مطابق نظرات فقهی و حقوقی و کالمی ما این 

معصومین و فقیه عادل جعل شده است. اما آیا در ادبیات نظام سیاسی ما این والیت برای مردم هم جعل 

 شده است؟ 

مالکات یعنی مصالح و مفاسد واقعی است. در مباحث اصول فقه ما ثابت شده است که احکام تابم 

بنابراین اگر می گوییم خدای متعال این والیت را برای فقیه جعل کرده است، حتما بر مبنای مصالح 

واقعی است. بنابراین هم باید این مصالح واقعی مورد مطالعه قرار گیرد و هم از آن جایی که والیت یک 



می بایست مورد مطالعه و اثبات قرار جود چنین جعلی هم حکم است نیازمند جعل می باشد و لذا و

 بگیرد.

حضرت امام خمینی در کتاب البیم خود ذیل بحث شروط متعاملین به مناسبتی به بحث اولیای تصرف 

می پردازد و از جمله بحث فقیه جامم الشرائط را مطرح می کنند و به همین مناسبت وارد بحث والیت 

. هر چند این قسمت از بحث به صورت مستقل هم به عنوان رسالۀ والیت فقیه به فارسی 11فقیه می شوند

 نیز چاپ شده است. 

امام با اشاره به این که اساس اسالم حکومت است و ممکن نیست که قوانین اسالم برای اجرا نباشد، 

م بعد از امتداد داشته باشد. این حکپیرامون این که والیت به عنوان یک حکم و نه والیت تکوینی باید 

پیامبر و امامان معصوم برای فقیه عادل جعل شده است. پس از آن ایشان به ذکر ادلۀ عقلی و نقلی پیرامون 

 وجود چنین جعلی می پردازند. 

در بحث از دالیل و براهین عقلی والیت فقیه به همان دالیل و براهین نبوت، امامت و خمینی مام ا

 .ومت و رهبری در جامعه بشری استناد می کندضرورت حک

ایشان می فرمایند آیا ممکن است خدای تعالی امت اسالمی را رها کرده باشد و برای اجرای فرامین 

 خود حکمی قرار نداده باشد؟

                                                
 و کتاب والیت فقیه 655-617، صص3. ر.ک. کتاب البیع، ج 11

 والیت فقیه



ه تصورش است کحضرت امام هر چند قائل هستند که بحث والیت فقیه نیازمند برهان نیست و از اموری 

موجب تصدیقش می شود، ولی به ذکر ادلۀ نقلی از آیات و روایات می پردازند که در جای خود باید 

 مورد مطالعه قرار بگیرد.

حضرت امام در مورد شخص والی نیز بحث می کنند و با داللیل عقلی و سپس نقلی به اثبات این حکم 

 یعنی والیت برای فقیه می پردازند.

امام می فرمایند بعد از زمان غیبت این والیت برای شخص خاصی جعل نشده است اما چون ممکن  

 وجود داشته باشد.نیست این مسأله مهمل گذارده شود، بنابراین باید این منصب 

 ن حکم برای فقیه عادل جعل شده است می پردازد؛و پس از آن به بیان این نکته که این منصب و ای



 با این مقدمات امام نتیجه می گیرند که حکومت برای فقیه عادل جعل شده است.

بخشی از فرمایشات ایشان ناظر به مالکات احکام است و بخشی دیگر ناظر چنان چه مالحظه می شود، 

 تی و جعل والیت برای فقیه.به بحث اثبا

تا به این جای کار بحث اصلی پیچیده تر شد. چون اگر والیت با این ادلۀ محکم و غیر قابل  به هر حال

انکار برای فقیه جعل شده است، نقش مردم چیست؟ آیا مردم غیر از اطاعت وظیفۀ دیگری دارند؟ آیا 

  نقش دیگری برای مردم متصور است؟

  رای مردم:رای مردم:اثبات والیت باثبات والیت بپ. پ. 

همان طور که گذشت عده ای از اندیشمندان مسلمان اساسا منکر این هستند که مردم نقشی در مشروعیت 

بته بدون الداشته باشند و یا این که صاحب والیت شمرده شوند. تنها نقش مردم اطاعت از والیت است و 

 نخواهد داشت.کارآمدی رضایت مردم هیچ حکومتی 

که همان همه هستند وقتی از تعینات خود صرف -امام حقیقتا مردم را  اما امام نظری غیر از این دارد؛

صاحب والیت می داند. و البته تنها در ثبوت حکومت برای آن ها نقش قائل نیست بلکه  -نظر کرده اند

 این والیت را در اداره و نظارت نیز قائل است. 

    والیت حقیقی مردم



می  سلوکقیام هلل می کنند و به سمت خدای متعال وقتی انسان های یک جامعه در نظام فکری امام 

 معنی قیامصاحب والیت شدن نیز همان.  ، مردم نامیده می شوند. صدق معنای مردم همان و ساالر وکند

 و ساالر یکی است. 

 اما دالیل معرفتی چنین حرفی چیست؟ 

 این همانی قیام و والیت



 

ملت قیام کند حق است و پیروز می شود. و این را به چنان چه مالحظه می شود امام می فرمایند اگر 

 سیرۀ عقالی عالم هم مستند می کنند.

در حال دست برداشتن از تعینات خود و در حال قیام هلل کردن و رو به وحدت داشتن، مردم باید گفت 

به دنبال  م. البته باید در عالم اثبات هلذا اقتضای والیت را دارند ،حق هستندحضرت  یتفصیلجلوۀ چون 

 دالیلی بگردیم که چنین نکته ای را تثبت کرده باشد.

پیش از  آن که به ادلۀ اثباتی بپردازیم، باید توجه کرد که برای این که مردم را تشخیص بدهیم نیازمند  

شاخص هایی هستیم. به نظر می رسد مردم در این دیدگاه نمایانگر خوبی برای رهبر جامعه هستند. لذا 



اگر مردم رهبر الهی را خواستند خود نشان این است که رو به سمت خدا دارند و محمول ساالر بودن 

   بر آن ها صادق می شود. و از آن به بعد است که صاحب والیت در امور خود می شوند. 

رهبران الهی برای این که یک ملت اصالح بشود قیام می کنند و خون خود را می دهند. حاال اگر ملت 

معلوم می شود در مسیر رهبران الهی قدم بر با رهبران الهی همراه شد و حاضر شد خون خود را بدهد 

 می دارند و انصار و یاوران او شده اند.



 

 

از لسان معصومین و سیرۀ آن ها مثل نامۀ امام حسین و بحث امام علی در بحث اثباتی را می توانیم  اما

 استخراج کنیم. مورد بیعت 

همان طور که دیده می شود تولی امر مسلمین را به وابسته با آرای مردم کرده اند. و فرموده اند که این 

 در اسالم هست و به بیعت مسلمین با ولی امر استناد داده اند. 

 یگر می فرمایند؛همچنین در جای د

 مباحث اثباتی



مقام معظم رهبری هم در مورد مشروعیت نظر مردم به فرمایش حضرت امیر استناد می کنند که حضرت 

 استناد داده اند.امیر هم به بیعت مردم 

و مردم دو جلوه از یک حقیقت هستند و به هم بازگشت می کنند.  بنابراین نتیجه می گیریم که ولی امر

یعنی هم ولی امر و هم مردم حقیقتا از جانب خدای متعال صاحب والیت هستند. ولی امر جلوۀ جمعی 

گاهی ولی امر از خواست مردم می یابد که در خدای متعال است و مردم جلوۀ تفصیل خدا. و البته 

موقعیت خاص باید چه تصمیمی بگیرد. و این معنای آن سخن امام خمینی است که می فرمود مردم 

مام و امت دو جلوه از یک ا
 حقیقت



رهبران ما هستند. و نیز در تعارضات جلوۀ تفصیلی است که باید فدای جلوۀ جمعی شود. چرا که عالم 

 د فدای وحدت گردد.  رو به سوی وحدت دارد و این کثرت است که بای

  

  

  نسبت با نخبگان و کارگزاران:نسبت با نخبگان و کارگزاران:ت. ت. 

در گام بعدی باید نسبت این قضیه یعنی والیت فقیه و والیت مردم با نخبگان ملت و با کارگزاران کشور 

 ود. معلوم ش

، یا مظهر مردم هستند. لذا ولی فقیه هستندو اعوان شؤون یا اما نخبگان، خواص و کارگزاران: این ها 

صاحب نفوذ نیستند. این ها صاحب والیت نیستند. این اینان به صورت مستقل و در عرض امام و امت 

البته برای این نکته هم شاخص هایی ها مظهر اسم ناصر و هادی هستند برای ولی جامعه و برای مردم. 

ی در مقام خدمت به محرومین و مستضعفین در اندیشۀ حضرت امام وجود دارد. به عنوان مثال تا وقت

 هستند و تا وقتی اهل مبارزه با استکبار هستند، مظهر مردم و ولی امر تلقی می شوند.

نخبگان و کارگزار باید 
 تجلی مردم باشند



 

 


