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  ي سیاسی در جمهوري اسالمی ایرانوالیت فقیه الگوي توسعه

  1محمود شریعتی

  2نوروزيمجتبی

  چکیده

پردازي فلسفه سیاسی اسالم، پذیرش رابطه دین و سیاست به نهادسـازي و  در حوزه نظریه

هاي دینی منجر خواهـد شـد کـه در نتیجـه تئـوري      سیاسی مبتنی بر آموزه تأسیس نظام

رود، پدید خواهد آمـد.  والیت فقیه که هسته مرکزي اندیشه سیاسی در اسالم به شمار می

امـام  پـردازي  از سوي فقهـاي نامـدار تشـیع بـا نظریـه      والیت فقیه ياندیشهطرح در واقع 

و »بـودگی خـود «ثمرهبه عنوان رش این نظریه که پذی خمینی به اوج و تکامل خود رسید

ایمانی و سیاسی در جامعه دینی قابل طـرح  هویت نوعی از توسعه سیاسی بومی مبتنی بر 

امام خمینی بر این باور است تشکیل حکومت به عنوان مقدمه واجب، بندي است. و صورت

آید؛ زیرا تحقق فرامین الهی و اعمال والیـت منـوط بـه ایجـاد     جزیی از والیت به شمار می

گذاري این فرایند، الگوي توسـعه  ریلنهاد و تشکیالتی است که اجراي آن را تضمین کند. 

سیاسی در جمهوري اسالمی نامیده خواهد شد که در پیوند و خوانش با والیت فقیه تحقق 

)رابطه دیـن و  1ي ذیل پاسخ داده خواهد شد: هایابد. در پیوست با این فرایند به پرسشمی

  هاي توسعه سیاسی در جمهوري اسالمی.)شاخص3)بررسی مفهوم والیت فقیه 2سیاست 

ترین فرایند توسـعه سیاسـی در   مهموالیت فقیه به عنوان در این نوشتار تالش خواهد شد

و بـازخوانی   بررسـی ي امـام خمینـی   و اندیشـه اندیشه دینی با تأکید بر جمهوري اسالمی

  شود.
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  مقدمه

سیاسـی را در آن نظـام متجلـی    هاي فلسفه سیاسی در هر نظام سیاسی که مسیر توسـعه  ترین پرسشمهم

منشأ حاکمیت و مشروعیت بخشی به قدرت کیست و چیست؟ فراینـد  «خواهد کرد عبارت است از این که: 

  »کنند؟و شبکه قدرت چگونه است؟ حاکمان چگونه حکومت می

ایـه  مبا ظهور اسالم در گستره و امتداد تفکر بشر تحوالت ژرف و ماندگاري به وقوع پیوسـت. جـوهر و جـان   

پیام رسالت نبوي، حاکمیت خدا، اجتناب از طاغوت، کرامت، شرافت و حق انتخاب انسـان روي زمـین بـود.    

ي جـاهلی و ناشـناخته عربسـتان را بـه مرکـز و کـانون       کران تعالیم وحیانی و تدابیر نبوي، جامعـه امواج بی

م در پهناي تاریخ متـأثر از  ي اسالگستر اندیشهشک تحقق جهانحوادث و رویدادهاي بشري مبدل کرد. بی

هـاي جامعـه نخسـتین، تأسـیس     است. بـراین مبنـا، نخبگـان و تـوده    دین اسالم بوده» نهادسازي«گفتمان 

هاي وحیانی محسوب کردنـد و در نتیجـه بعـد از وفـات     حکومت دینی را از جانب پیامبر، از فرامین و آموزه

محـوري آن اسـت   چار تردید و تفرقه نگردیدند. پرسـش پیامبر، آنان در مشروعیت و استمرار نظام سیاسی د

یابد و یا این که اراده و حکم خدا همچنان جـاري خواهـد   آیا با ختم نبوت و امامت همه چیز پایان می«که 

طبیعی است » بود؟ احکام اجتماعی و سیاسی اسالم در عصرغیبت چه جایگاه و سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟

دولت) به نادیده انگاشتن بخش قابل توجهی از احکام االهـی منجـر و اثبـات آن بـه     انکار این رابطه (دین و 

هرگاه سـه نفـر بـا    «فرماید: میکه نقل است حدیثی از پیامبر دراعمال حاکمیت االهی ختم خواهد گردید. 

بیـان،  ) بـا ایـن   183: 1391(جـوادي آملـی،   . »روند یکی را امیر و سرپرست خود کننـد هم به مسافرت می

توصـیه   توجـه و  اي محدود، به نظم و مدیریت بین آنانتوان پذیرفت که اسالم براي مسافرت عدهچگونه می

اشاره به روایتی از امام رضا(ع) حساسـیت اسـالم    اما از تعیین رهبري براي جامعه غفلت ورزیده باشد. کرده،

رهبـري توانـا،   اگـر بـراي مـردم، امـام و    «د: کننسبت به نیاز جامعه به زمامدار عادل و شایسته را داللت می

هـا و احکـام   رفت، سـنت شد، دین از بین میشد، آیین نابود میدست قرار داده نمیدار، نگهبان و پاكامانت

کاستند و مسلمانان به شبهه دچـار  افزودند و ملحدان از آن میگذاران بر آن مییافت، بدعتهی تغییر میاال

  )1391:432، یآمل (جوادي». شدندمی

والیـت در اجـرا.   انبیا و امامان عبارت است از: والیت در فتوا / والیت در قضا در تعابیر فقها، مناصب والیت /

 در بـین  چـه آندر این که پیامبر و ائمه واجد والیت سیاسی هستند اختالفی وجود نـدارد؛ امـا  در بین فقها 

است وگرنه همه آنان والیتی در فتـوا  » والیت سیاسی فقها«له أمسواقع گردیده، عالمان دینی مورد اختالف

سـه   آلـه اهللا علیـه و اسالم صـلى ی رسول گرام. دانندو قضا را براي فقها بعد از ائمه امري الزم و ضروري می

.قضـاوت در مـوارد   2راهنمـایى مـردم.   هى و رساندن احکام شـرعى و .تبلیغ آیات اال1«ند:داشتن عمده أش

همچنین بیان شد که تمام این شئون براى ؛. زمامدارى جامعه اسالمى و تدبیرآن3خصومت. رفع اختالف و

هـى بـراى   افتا و بیان احکام کلـى اال .1ها از سه شان و آن استبه دلیل روایات ثابت فقها در روزگار غیبت

». ت و زمامدارى، برخوردارند. والی3ها. قضاوت و داورى و رفع خصومت2جهت. از اینهامردم و هدایت آن
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ها از ناحیه اسـالم از سـویی   ها و توصیهترین پیام این نشانهاز قرار معلوم مهم) 163: 1377(هادوي تهرانی، 

اي از آن اسـت کـه در قالـب    وارهتأکیدي بر نظام سازي در جامعه مسلمین است که توسـعه سیاسـی انـدام   

است و از سوي دیگر درصدد تـأمین حقـوق اساسـی مـردم،      درصدد تحقق فرامین االهی» حاکمیت قانون«

خواهد بود. فرض این نوشتار بر این مسأله بنا شده است که، والیت فقیه در الگوي توسعه سیاسی جمهوري 

سازي آفرینی و ظرفیتسازي، هدایتاي از عناصر و روابط، موجب هویتاسالمی ایران به عنوان نهاد و شبکه

هـا در زنـدگی سیاسـی    مله مشارکت، کرامت انسانی، آزادي بیان و رعایت حقوق اقلیـت نهادهاي مدنی از ج

آمیـز میـان   ي جامعه و برقراري رابطـه مسـالمت  جامعه خواهد شد و در نتیجه جاري شدن قدرت در عرصه

  مردم و دولت را به دنبال خواهد آورد.

  

  . امکان و یا امتناع توسعه سیاسی در اندیشه دینی1

هـاي  هاي آن مبتنی بر رهیافـت ها و گزارهادین در حوزه علوم اجتماعی آن است که مفاهیم، نظریهنکته بنی

سـویه و لزومـاً   هاي برساخته آن از ماهیتی واحد، یکخطی است. در نتیجه مفاهیم و نظریهسویه و چندچند

کـردن مفهـوم توسـعه سیاسـی     سازي و عملیاتی مند نخواهند بود. به عنوان نمونه در شاخصگستر بهرهعام

مانند تمام مفاهیم دیگر در این عرصه، تعابیر متعدد و متنوعی از سـوي نویسـندگان و پژوهشـگران مطـرح     

  شده است.

سـازي، فرمولـه کـردن و اجمـاع همگـانی      نکته قابل تأکید آن است که در عرصه علوم انسانی انتظار قـانون 

استفان چیلتون در تعریف توسعه « شد. از این رو، افرادي چون هاي فراوانی مواجه خواهد مفاهیم، با چالش

سیاسی آشکارا، ارائه هرگونه نظریه ویژه براي توسعه سیاسی را ناممکن دانست. وي یکسان پنداشتن توسعه 

سیاسی با غربی شدن، رشد اقتصـادي، صـنعتی شـدن، و نوسـازي را رد کـرد و نتیجـه گرفـت کـه توسـعه          

توان تنها یک مسـیر یـا یـک خـط بـراي آن معـین کـرد. توسـعه         یده است که نمیفراگردي بی نهایت پیچ

-) با در نظر گرفتن این چـارچوب مـی  9: 1389(دلیرپور، ». مایه مشخص استفراگردي چندخطی با درون

سـاالري اسـت   توسعه سیاسی در حکومت دینی به مثابه تحقق نوعی از نظام مـردم توان چنین ادعا کرد که 

هاي قرآنی و اخالقی است. بر این اساس، چیلکوت ضمن پذیرش تنوع هاي دینی و ارزشآموزه که مبتنی بر

گیري دموکراسی اشاره کـرده اسـت:   تعاریف و چندخطی بودن توسعه سیاسی به نهادساز بودن آن در شکل

بینـد.  لوسین پاي در عین اذعان به تنوع تعاریف، توسعه سیاسی را در نهادسازي و توسـعه شـهروندي مـی   «

) بـا در نظـر گـرفتن    415: 1390(چیلکوت،». ها براي دموکراسی و نظم ضرورت داردبسیج و مشارکت توده

سـازي و  توان چارچوب بحث حاضر را با این تعریف لوسین پاي از توسعه سیاسی کـه بـه نهـاد   این مبنا، می

یت فقیه به عنوان هسته سـخت و  ها براي نظم مدنی تأکید دارد، مرتبط دانست؛ لذا نظریه والمشارکت توده

-نهـاد «مرکزي در توسعه سیاسی جمهوري اسالمی ایران در مواجهه با دموکراسی غربی، به عنوان عنصري 

  سازي است.قابل طرح و مفهوم» نهادمردم«و » ساز



42

1397پاییز ، اول، شماره اول سال،نامه علمی تخصصی فرهنگ و معارف اسالمیپژوهش

  . رابطه دین و سیاست2

در طـول   -و سیاسـت  ، چهار برداشت متفاوت از نسبت میان دین کتاب دین و سیاستموریس باربیه در 

  در غرب استقراء کرده که به اختصار به شرح ذیل است: -چهار قرن از سده شانزدهم تا بیستم 

: این رویکرد معتقد است دین بر سیاست برتري دارد و در نتیجه سیاست بایـد تـابع دیـن    برداشت دینی«

اي که باید بدان توجه کرد شند. نکتهاندیباشد. پیروان این نوع برداشت به تعالی خداوند و سعادت انسان می

شوند و لذا در یـک سـطح تحلیـل    هاي فکري متعددي تقسیم میآن است که موافقین این برداشت، به الیه

  قرار نخواهند گرفت. این برداشت مربوط به لوتر، کالون، بدن، و بوسوئه است.

به عقیده پیروان این برداشت، دین بایـد  : این دیدگاه معتقد به غلبه سیاست بر دین است. برداشت ابزاري

توان به عنوان ابـزار سیاسـت و   در خدمت دولت قرار گیرد (فارغ از انکار ماهیت ارزشی دین) و یا از دین می

  قدرت سود جست. مشهورترین حامیان این رویکرد عبارتند از: ماکیاول، هابز، منتسکیو، اسپینوزا و روسو.

معتقد به جدایی دین از سیاست است. اینان بر استقالل این دو نهاد تأکیـد   : این رهیافتبرداشت لیبرالی

دهند) و خواستار عدم قیمومیت یکـی بـر دیگـري هسـتند. از     (با توجه به اهمیتی که به آزادي می کنندمی

  توان از افرادي چون توکویل و جان الك نام برد.   مدافعان این رهیافت می

کند و معتقدند که بر خالف سه برداشت مذکور، اَشکال دین سنتی را نقد می : این تفسیربرداشت انتقادي

گویی به این نیازهـا بایـد یـک دیـن عرفـی      دینِ موجود با نیازهاي جامعه مدرن منطبق نیست و براي پاسخ

-19: 1384(باربیـه، ». ایجاد کرد. پیروان این عقیده سن سیمون، پرودن، مارکس، انگلس و گرامشی هستند

21(  

بنـدي  تقسـیم خاستگاهی غربی و مسـیحی دارد،   »مناسبات دین و دولت«پرسش با عنایت به این که طرح 

که سیاست باید در خدمت دیـن  رویکرد دینی و باور به این، مسیحیغرب بیانگر آن است در اندیشه  مذکور

وانست جایگاه خود را هر چند این نگرش در غرب به دالیل مختلف نت باشد امري غریب و دور از نظر نیست.

در قبـال  سـنتی و روشـنفکري   هـاي  خصـوص مرزبنـدي جریـان   دردر تاریخ اندیشه دینی هم . تثبیت کند

هـا و مبـاحثی در ارتبـاط میـان دیـن و      رابطه دین و سیاست، تا حدودي پرسـش پذیرش و یا عدم پذیرش 

در آن هـایی همگـونی  دارند امـا بعضـاً  خاستگاه متفاوتی دیدگاه هرچند این دو سیاست به میان آمده است. 

غالـب روشـنفکران و    اسـالم اندیشـه  در تـاریخ   د کـه کـر  چنین عنوانتوان براین مبنا، میشود. می مشاهده

برنـد، بـه جـدایی دیـن از     سر مـی ه کار که به لحاظ کمی و عددي در اقلیت بگرایان محافظهبخشی از سنت

از موافقـان جـدایی دیـن از    ، فکري ایـران معاصـر   شناسیجریان (خسروپناه در کتاب اندسیاست باور داشته

اما اکثریت فقهاي اسـالم بـه    )؛کندیاد می»سنتی حداکثري«و  »سنتی اخباري«با عناوین علماي  سیاست

  آنان تبیین و تشریح خواهد شد. يهاي بعد آرااند که در بخشپیوند و ارتباط دین و سیاست معتقد بوده
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یاسی پیامبران از جمله حضرت ابراهیم، داود، موسی، عیسی و محمد بیانگر حضور دین در تاریخ مبازرات س

عرصه جامعه و حکومت بوده است؛ البته در آیین مسیحیت این تصور پدیـد آمـده کـه امـر دنیـوي بـا امـر        

ایـن وضـعیت   معنوي جدا و بر این اساس کار خدا را به خدا و کار قیصر را به قیصر باید سپرد؛ اما در اسالم 

گزینـی  االسالم ... در اسـالم رهبانیـت و خلـوت   الرهبانیه فی«متفاوت است چرا که تعبیر رسول اکرم کامال

پذیر بودن انسان در زندگی جمعی و رفتارهاي اجتمـاعی و همچنـین   حاکی از حس مسئولیت». وجود ندارد

گونـه  در اسـالم هـیچ  : «گویـد ین بـاره مـی  بخشی به امور جامعه است. پري در اارتباط آدمیان براي انسجام

هـاي  جدایی میان دین و سیاست، خدا و قیصر، پاپ و امپراتور وجود ندارد؛ بلکه هدف دولـت تحقـق آرمـان   

ترین ویژگی اسـالم پیونـد مسـتحکم و ناگسسـتنی     از این رو مهم؛)1376:111(شجاعی زند،» دینی است

ناپـذیر جامعـه   هاي کهن و جدید بخـش جـدایی  بشر و تمدندین و سیاست است. در نتیجه، دین در حیات 

کنـد.  گفته فرایند و خطوط توسعه سیاسی، مبنی بر تأسیس نظام دینـی را مهیـا مـی   نکات پیشبوده است. 

خصـوص دیـن اسـالم و    در ، فیلسوفان و فقیهان شیعهضروري است در خاتمه این بحث به دیدگاه برخی از 

  اشاره شود.  به نظم سیاسیدرك آنان از متون دینی نسبت 

ـ اراز فالسفه جهان اسالم در قرن پنجم، در الهیات شفاء پیوند سیاسـت و نبـوت را بـا    ،ابن سینا نظریـه   هائ

کند که سیاست جز از مجراي کند. عنایت االهی اقتضا میطرح و ضرورت آن را اثبات می» عنایت االهی«

  )59-57: 1378رح نباشد. (فیرحی، قانون و شریعت که واضع آن پیامبر است، قابل ط

گوید: نسبت نبوت و شریعت، مانند نسبت روح به جسدي اسـت  در مقایسه شریعت و سیاست می مالصدرا

  )147: 1378زایی، (شیرازي در لکروح است.که روح دارد و سیاست مجرد از شرع، چونان جسد بی

شـود و ایـن نگـاه از    بر این عقیده است که آیین اسالم در احکام عبادي و اخالقی خالصه نمی امام خمینی

،  امام خمینیشود و درمان این امر با حضور علما و مسلمانان میسر خواهد شد. (تبلیغات بیگانگان ناشی می

1369:19-20(  

  

  . مفهوم والیت فقیه3

حقانیت سیاسی است که منجر به تکـوین و تـداوم نهادهـاي    ترین مباحث فلسفه سیاسی مقوله یکی از مهم

هـا  شود. از همین رو، یکی از پرسشسیاسی، توانایی و کارآمدي و تقویت سرمایه اجتماعی نظام سیاسی می

براي مسـلمانان در طـول   «هاي محوري فیلسوفان سیاسی آن است که حق حکومت از آن کیست؟ و چالش

) چه کسی شایسـته  1است که ملهم از تعالیم قرآنی است: مهم مطرح بودهتاریخ همواره دو پرسش سیاسی 

  )114: 1376(شجاعی زند، » ) حجیت اطاعت از حاکم وقت چیست؟2حکومت است؟ 
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  . مفهوم والیت3.1

که چنانهماست. »حکومت کردن و رهبري جامعه«معناي به  بحث والیت فقیه،در »والیت«مقصود از واژه 

گویـد: والیـۀ   مـثالً مـى  ، کندتعبیر مى» والیت«از زمامدارى حاکمان به» والسیاسۀاالمامۀ«در» ابن قتیبه«

تـوان  مـى » ماوردى«تألیف» الدینیهالسلطانیۀ والوالیاتاالحکام«به کتابو یا » خلیفه دوم«عمربن الخطّاب

سـت کـه از دامنـه اختیـارات     نخست عنوانِ خود کتـاب ا  ؛اشاره کرد. دو نکته در این کتاب قابل توجه است

دیگر آن که در پى بیانِ دیدگاه خود از مباحث مشـروعیت   ؛کندتعبیر مى» والیت دینیه«دولت اسالمى، به

ها را بـر  ، در بحث از حدود اختیارات امام المسلمین انواعى از آن»عقد االمامۀ«سیاسى و توضیحى پیرامون

بر این اسـاس، بـه تعبیـر     )11756: پیشه فرد(. همراه است» والیت«شمرد که غالبًا با استفاده از عنوانمى

والیت شامل همه اموري که به دلیل نداشتن متصدي معین بر زمین مانده است و هرگـز  «عالمه طباطبایی 

تـرین مسـائل   خواهد شد؛ زیرا در قلمـرو والیـت، اصـلی   ». ها فروگذاري کردداشتن آنتوان در سرپا نگهنمی

حکومت و اداره سازمان اجتماعی سیاسی جامعه و اختیاراتی که رهبري جامعه در مـورد احکـام و   مربوط به 

  )168-161: 1387شود. (عمید زنجانی، مقررات اولیه و ثانویه [و حکومتی] دارد، مطرح می

  

  تعریف والیت فقیه 3.2

. کنـد  امام معصوم را بیان می است که نظام سیاسی مشروع در دوران غیبتاي در فقه شیعه والیت فقیه نظریه

ریاست و زمامداري فراگیر فقیه عـادل و بـا کفایـت در حـوزه     «توان آن را عبارت از:در تعریف والیت فقیه می

امور دینی و دنیوي بر امت اسالمی، در پهنه وسیع سرزمین اسالمی و بر اساس حاکمیت مطلق خدا بر جهـان  

  ) 35: 1380دانست. (کعبی، » و انسان 

آیا در زمان غیبت، والیت و اختیارات معصوم در عرصه « گردد آن است که جا مطرح میرسشی که در اینپ

گردد و یا این که جایگاه معصوم از غیر معصوم ماهیتاً متمایز عمومی و اداره کشور به غیر معصوم منتقل می

  »است و جانشینان آنان صالحیت الزم در این زمینه ندارند؟

فقهاي شیعی بر این باورند حاکمیت مطلق از آن خداست. پیـامبر و ائمـه از سـوي خـدا بـراي      فیلسوفان و 

پذیرش والیت اهل بیت] از امـوري اسـت کـه از    «[دهی امور جامعه، والیت سیاسی دارند.مدیریت و سامان

گان اي از نویسـند )؛ البتـه پـاره  484: 1368(خمینـی،  ». مسلمات بلکه ضروریات مذهب مقدس شیعه است

از سوي مرحوم نراقی و امـام خمینـی جعـل    یه ریشه در فقه شیعه ندارد ووالیت فقنظریه که  اندادعا کرده

آقـاي حـائري در کتـاب حکمـت و حکومـت      اند.نداشته به این اصل عقیدهو فقهاي بزرگ شیعه  شده است

جـه در تـاریخ فقـه اسـالمی     واز نقطه نظر تاریخی نیز والیت به مفهوم کشورداري به هیچ« مدعی است که: 

مطرح نبوده و این مطلب نزد احدي از فقهاي شیعه و سنی مورد بررسی قرار نگرفته است که فقیه عالوه بر 

جهت که فقیه است، حق حاکمیت و رهبري بر کشور و یا کشورهاي اسـالمی یـا تمـام    حق فتوا و قضا بدان
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پیش براي نخستین بار مرحـوم مالاحمـد نراقـی... بـه      باشد، کمتر از دو قرنکشورهاي جهان را نیز دارا می

  ) 178: 1995(حائري یزدي، ». ابتکار این عمل پرداخته است

پردازي فیلسوفان و فقیهان شیعه چه حائري ابراز داشته است، بحث والیت فقیه به قدمت نظریهبر خالف آن

کـه ذکـر چنـد    پردازي شده اسـت و نظریهمطرح تا دوران معاصر به تناوب در قرون متمادي از زمان فارابی 

مورد از این موارد گویاي آن خواهد بود که والیت فقیه ریشه در فقه شیعه داشته اسـت. بـه عنـوان نمونـه،     

اگر یکی از ائمه که زمامداران حقیقی هستند، نباشد و کسی ماننـد او  «گوید: فارابی در کتاب الملۀ خود می

شود که از او تبعیت نمود و چنین کسی فقیه است؛ لذا به صناعت پیدا می وجود نداشته نباشد به کسی نیاز

کـه از   تـرین متـونی اسـت   اولین و کهـن ) این متن از 50: 1967فارابی در مهاجر، ( ». شودفقه نیاز پیدا می

سـبب حـائز اهمیـت    طرح شده است و بداناسالم ي فقه سیاسی درباره در دوران غیبت صغري سوي فارابی

کنـد (و  فقیـه معرفـی مـی   را فیلسوف است، اما زمامدار حقیقی بعد از ائمه  خود یک که هرچند فارابیاست 

در بحـث جانشـینی ائمـه    و )گیـرد ي وي سرچشمه میالقاعده از استنباطات دین شناسانهاین برداشت علی

سخن به میان می  فیلسوفکند و در نتیجه از والیت فقیه و نه والیت صحبت از صناعت فقه و نه فلسفه می

  آورد.

از اولین فقهایی اسـت کـه از اختیـارات فقیـه در     از فقهاي نامدار شیعه، در قرن چهارم هجري،  شیخ مفید

با عدم حضور سلطان عادل (امـام معصـوم)  «گوید: میباره ده است. وي در اینکرخویش بحث  مقنعهکتاب 

سـت کـه   اایم این وظیفه فقهب مختلف به آن اشاره کردهون حکومت که در ابوائدر تمامى امور مربوط به ش

  )1383:102، در صدر حسینی مفید» (تمام وظایف مربوط به سلطان را مستقیماً برعهده بگیرند.

ترین موافقان والیت سیاسی فقیه در تاریخ فقه سیاسی شیعه ویژه صاحب جواهر و نراقی مهمبهالغطا،کاشف

  )242: 1387هستند. (فیرحی، 

توان اذعان کرد که بخش قابـل  در مجموع، با توجه به مواضع و دیدگاه اندیشمندان دینی در این زمینه، می

اند تا جایی که محقق کرکی درباره توجهی از دانشمندان شیعه به پذیرش والیت سیاسی فقیه صحه گذاشته

یه عادل امامى مذهب کـه جـامع   فقهاى شیعه اتفاق نظر دارند که فق«والیت فقیه ادعاي اجماع کرده است: 

شود، از جانب ائمه(ع) در زمان غیبـت در همـه   شرایط فتواست و از او به مجتهد در احکام شرعیه تعبیر مى

  ) 142: 1377کرکى در ارسطا، (».باشدبردار است (یا نیابت در آن دخالت دارد) نایب مىامورى که نیابت

  

  . پاسخ به یک شبهه3.2.1

هایی مطرح کرد کـه  پرسش» مطلقه«که ممکن است در تعبیر والیت مطلقه فقیه، بر سر واژه با توجه به آن

این واژه به معناي حاکمیت اراده یک فرد بر حاکمیت اراده جمع خواهد بود و این یعنی نهادینه کردن نظام 

را در این صـورت  دینی به یک نظام استبدادي که در نتیجه در تضاد با توسعه سیاسی قرار خواهد گرفت؛ زی
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تر از همه حاکمیت قانون به عنـوان مبنـا و تـراز توسـعه سیاسـی بـه       حقوق شهروندان و آزادي بیان و مهم

زدایی از سوال مذکور خواهـد  چالش کشیده خواهد شد. باید عنوان کرد که توجه به چند نکته موجب شبهه

کلیه فقها و علمـاي دیـن بـر    «است کهفرض مبنایی در اندیشه سیاسی اسالم آن که، پیششد؛ نخست این

این نظر متفق و موافقند که اگر ولی فقیه و حاکم اسالمی از عدالت و شرط عدل تخطی کرد، والیت بر امور 

کدام از فقها سقوط والیت از فرد غیر عادل و یا غیر عالم را که قـدرت  گردد و هیچمسلمین از وي ساقط می

». انـد اده است به مثابه محدود کردن والیت مطلقه فقیـه مطـرح نکـرده   استنباط مسائل فقهی را از دست د

بینـی  قانون اساسی چگونگی عزل و برکناري رهبري پیش 111رو در اصل )؛  از همین134: 1382(مرندي، 

گـذار حکـومتی اسـت کـه در آن نـه شـیوه       اسالم بنیـان «گوید:. بر همین اساس امام خمینی میشده است

که آرا و تمایالت نفسانی یک تن را بر سراسر جامعه تحمیل کند، نه شـیوه مشـروطه و    استبداد حاکم است

کنند؛ بلکه حکومـت  جمهوري که متکی بر قوانینی باشد که گروهی از افراد جامعه براي تمامی آن وضع می

-گیرد و هیچهی مدد میها از قانون االهی که در تمام زمینهاسالمی، نظامی است ملهم و منبعث از وحی اال

بـه تعبیـر    )1369:21،خمینـی (». یک از زمامداران و سرپرستان امور جامعـه را حـق اسـتبداد راي نیسـت    

معرفت، والیت پیامبر و ائمه هم در حد متعارف بوده است. هرچند در مواقع ضروري بنا بر حکم عقال، حاکم 

پیامبر و ائمه از محدوده متعارف فراتـر   هرگز والیت«جامعه خواهد توانست تصمیمات فراقانونی اختیارکند. 

  )199: 1377، معرفت». (نرفته و هرگز به معناي تحکیم یا تحمیل اراده نبوده است

دوم آن که، واژه مطلقه در تعابیر عالمان دین به مفهوم جامعیت و والیت سیاسی فقهاست و ایـن امـر هـیچ    

  شود، ندارد.  وري و خودکامگی متبادر میارتباطی با واژه مطلقه در حوزه علوم سیاسی که دیکتات

والیـت مطلقـه   «مقصود در اطـالق در عبـارت   «نویسد:معرفت درباره واژه مطلقه در بحث از والیت فقیه می

ها مورد نظـر اسـت  ها که جهت خاصی در آنشمول و مطلق بودن نسبی است، در مقابل دیگر والیت» فقیه

گیـرد، در تمـام ابعـاد    ولیت زعامـت را بـر دوش مـی   ئر تحمـل مسـ  ... بدین معنی که فقیه شایسته، کـه بـا  

مین مصالح امت و در تمامی ابعاد آن باید بکوشد و این مفاد والیـت  أولیت دارد و در راه تئسیاستمداري مس

  )1377:196(معرفت، ».مطلقه است

  

  هاي توسعه سیاسی در جمهوري اسالمی. شاخص4

هایی که از منظـر امـام خمینـی بـراي الگـوي توسـعه       ها و مؤلفهخصدر این بخش، تالش خواهد شد تا شا

سیاسی در جمهوري اسالمی ایران حائز اهمیت به شمار آمده و در بیانات ایشان به صورت مکرر بیان شـده،  

ابراز شود. در ابتدا باید به این نکته توجه داشت که امام خمینی با طرح مقوله والیت فقیـه، الگـوي توسـعه    

در نظام دینی را که مبتنی بر تأسیس حکومت و حاکمیت قانون اسـت از سـاحت کـالم و فقـه بـه      سیاسی 

هـاي  توان به عنوان یکی از شـاخص سازي دینی را میعرصه سیاست منتقل و عملیاتی کرد. از این رو، نظام

تـدوین اصـول سیاسـت    تنظیم و برايکننده در حوزه اندیشه سیاسی اسالم به حساب آورد؛ بنابراین تعیین
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 وجود حکومـت ضـروري برشـمرده   داخلی و خارجی اسالم و اجراي اصول و اهداف سیاست اسالمی، نه تنها 

اسـالم، نهـاد   ود. رها به شمار مـی ترین مقولهترین و ضرورياساسی و حتی از مهماهداف است، بلکه یکی از 

داند و میناپذیر اجتناباساس حکومت را  و شناخته دولت را در جامعه به عنوان سازمان سیاسی به رسمیت

کنـد. از دیـدگاه امـام    قلمداد مـی سیاسی و اقتصادي  ،فلسفه وجودي آن را نیاز جامعه به مدیریت اجتماعی

اسـالم،  رهاياحکـام و دسـتو  ، قـوانین ، اداره امور مسلمانان، اجراي حدودخمینی، حکومت دینی، مسئولیت 

در سـطوح  گیـري از فسـاد   ، پیشنظمی اجتماعیبی گیري از هرج و مرج و، جلوهاي خارجیبا قدرتمبارزه 

بـا پشـتیبانی و دخالـت     با عنایت به شروطی که در اسالم براي حاکم اسالمی در نظر گرفته اسـت ، مختلف

م به عهده دارد. در این قسمت چند عنصر اساسی در توسعه سیاسی از منظر امام خمینی اشاره خواهـد  مرد

  ین عناصر در جایگاه نظام دینی به خوبی ترسیم گردد.شد تا نقش ا

  

  . نقش مردم4.1

سـاالري  امام خمینی به عنوان مرجعی دانا و رهبري توانا، تالش کرد تا مفهوم والیت فقیه را با مقوله مـردم  

تئـوریزه کنـد. حاصـل ایـن     » سـاالري دینـی  نظام مـردم «پیوند زند و این دو را مکمل و متمم هم در قالب 

محقق شد. از این رو، ایشان درصدد برآمد تا جایگـاه  » الگوي جمهوري اسالمی ایران«جستجو و واکاوي در 

پـردازي  سـاالر در کـانون نظریـه   هاي مردممردم را به عنوان یکی از عناصر حیاتی در توسعه سیاسی و نظام

به عنـوان یـک متغیـر اساسـی      خویش قرار دهد. با توجه به این چارچوب کلید واژه مردم در اندیشه ایشان

در عرصـه حکومـت تـا جـایی بـراي      » احیا و توانمندسازي نقش و پشتیبانی مردم«قابل تحلیل خواهد بود. 

ایشان اهمیت دارد که وي، مخالفت خود را با رژیم پهلوي، به دلیل فقدان مشروعیت مردمی و توسل به زور 

و رژیم شاهنشاهی ایـران هسـتم، بـه دلیـل آن کـه       من مخالف اصل سلطنتاما «شمارد. در آن رژیم برمی

سلطنت نوع حکومتی است که متکی به آراي ملت نیست بلکه شخصی به زور سر نیـزه بـر سـر کـار     ااساس

آید و سپس با همین سر نیزه مقام زمامداري را در خاندان خود به صورت یـک حـق قـانونی بـر مبنـاي      می

آمـده و متکـی بـه    ست زمامداري که با سرنیزه یا تـوارث روي کـار  طبیعی اد. کنتوارث بر مردم تحمیل می

». ددانـ هرگز خود را موظف به وضع و یا اجـراي قـوانینی کـه بـه نفـع مـردم باشـد نمـی        آراي ملت نیست،

شود کارکرد و پشتیبانی هم بـه ایـن   بدون پشتیبانی مردم نمی«) و یا این استدالل که 56: 1357(خمینی، 

». دایـن پشـتیبانی نیسـت. پشـتیبانی بـه ایـن اسـت کـه همکـاري کننـ          د. اکبر بگوینـ نیست که مردم اهللا

  ) 37و  36، 19: ج 1369(خمینی،

توصیه و تأکید امام در آغاز پیروزي انقالب مبنـی بـر برگـزاري رفرانـدم دربـاره نـوع نظـام سیاسـی نـوعی          

بنـا و میثـاق مـردم و دولـت،     بخشی به صـندوق رأي، بـه عنـوان م   سازي نظام دینی با مشروعیتمشروعیت

  ساالري دینی) قابل طرح خواهد بود.گیري نظام مردم(شکل
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  . جایگاه پارلمان4.2

چنین درك دنیاي مدرن بـر ایـن مسـأله واقـف     با عنایت به پیشینه امام در مبارزه سیاسی با رژیم شاه و هم

نظـام از آراي مـردم، بـراي قـوه      بود که براي تحقق دستورهاي شرع و از سوي دیگر نهادینه کردن تابعیـت 

اي داشتند تا جـایی کـه مجلـس را در    قانونگذاري به عنوان نماد حاکمیت مردم و توسعه سیاسی توجه ویژه

شوراي اسالمی که در رأس تمـام نهادهـاي نظـام جمهـوري اسـالمی      مجلس «شمرد. رأس امور کشور برمی

است که اسالمیت. ملی بودن آن اس -ها اسالمی نترین آهاي خاص برخوردار است که مهمویژگیاست، از

ملـی اسـت کـه از مـتن ملـت      ت و کام مقدس اسالم اسـ حاباتمام تالش در راه تصویب قوانین غیر مخالف

: ج 1369(خمینـی، ». غرب و وابستگان به آنان از سرنوشـت آن کوتـاه اسـت   جوشیده است و دست شرق و

18 ،273(  

  

  . حاکمیت قانون4.3

اي مبتنی بر وجود و اجراي قانون است. تأکید فراوان وي، بـر حاکمیـت   بنیان هر حکومت و جامعهاساس و 

قانون و در نتیجه نظم اجتماعی حاصل از آن بیانگر این نکته است که در چارچوب فکري ایشان به رسمیت 

گـر بـه قـانون    ا«د. تواند جامعه را به سوي آرامش و وحدت اجتماعی سوق دهشناختن و التزام به قانون می

هـا  شکنیاختالفات از راه قانونخاضع بشویم و اگر قانون را محترم بشمریم، هیچ اختالفی پیش نخواهد آمد

کنون تمام انبیا بـراي برقـرار   چه از صدر عالم تاآید. اگر قانون حکومت کند در یک کشوري، چنانپیش می

انـد، تسـلیم قـانون    تمام براي قانون خاضع بوده.. است.آمدهاند و اسالم براي برقراري قانونکردن قانون آمده

است... و براي تهذیب همه ملت است و براي آرامش خاطر همه ملت است و براي اند... قانون براي همهبوده

  )269و  268، 14: ج 1369(خمینی،». تمصالح همه ملت اس

  

  . آزادي4.4

انحطاط و سـقوط بشـر بـه    «توان به آزادي انسان رسید. د میامام خمینی بر این باور است که از اصل توحی

ر اسـالم اختنـاق   د«)؛ بنـابراین  112: 1372(خمینـی، ». هاسـت علت سلب آزادي او و تسلیم در برابر انسان

». نیست. در اسالم آزادي است براي همه طبقات، براي زن، براي مرد، براي سفید، بـراي سـیاه، بـراي همـه    

  )5،238: ج 1369(خمینی، 

چه در غرب متعارف و متـداول اسـت   بدیهی است در مکتب اسالم و اندیشه امام خمینی مفهوم آزادي با آن

تفاوت خواهد داشت؛ زیرا مقوله آزادي در طول تاریخ توسط افراد، دانشمندان و حاکمان مورد سوء تعبیـر و  

اي وارده، تالش کرده است تا آزادي را هسوء استفاده قرار گرفته است، بنابراین وي براي جلوگیري از آسیب

در «با شروطی قابل تحقق بداند که امکان نظم سیاسی و اخالقی در جامعه دینی وجـود داشـته باشـد؛ لـذا     
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مملکت ما آزادي اندیشه هست، آزادي قلم هست، آزادي بیان هست ولی آزادي توطئه و آزادي فسـادکاري  

بر ما توطئه کنند و مملکت ما را به هرج و مرج بکشند، بـه فسـاد    نیست. شما اگر توقع دارید که ما بگذاریم

  )86: 9: ج 1369(خمینی،». آزادي نیست همچوبکشند و مقصودشان از آزادي این است، در هیچ جاي دنیا 

  

  . احزاب سیاسی4.5

انـد کـه   ههاي حزبی همراه بوده است؛ لذا غالب نویسندگان براین عقیـد به لحاظ تاریخی، دموکراسی با نظام

چه باید مـورد توجـه   احزاب نقش بسیار زیادي در توسعه سیاسی کشورها ایفا خواهند کرد. از منظر امام، آن

قرار گیرد نه وجود حزب؛ بلکه رفتار احزاب است. به عبارتی دیگر، منظومه فکري امام در ارتباط بـا احـزاب،   

طور نیست که حزب بد این« حزب) است.  گیري آنان) و نه ظرف (وجودمعطوف به مظروف (اهداف و جهت

اجتماعـات و  هرگونـه ) « 128: 1372(خمینـی،  ». تمیـزان ایـده حـزب اسـ    حزبی خوب باشد.باشد یا هر

ون حد ئاحزاب از طرف مردم در صورتی که مصالح مردم را به خطر نیندازد، آزادند و اسالم در تمامی این ش

  )280، 2: ج1369(خمینی،». و مرز آن را تعیین کرده است

  

  ها. رعایت حقوق اقلیت4.6

ها و نه استبداد اکثریت است. در نگاه امـام،  اي از نویسندگان، تراز دموکراسی حفظ حقوق اقلیتدر آثار پاره

ها به لحاظ، قومیت، عقیده و رنگ تفاوت وجـود داشـته باشـد. اصـل     در نظام سیاسی اسالم نباید بین انسان

حقوق اساسی آنان در عرصه جامعه به عنوان مفهـومی کلیـدي در اندیشـه اسـالم انعکـاس       برابري و تحقق

هـا مراعـات شـده    ها هیچ فرقی نیست. در اسالم حقـوق همـه ملـت   ر اسالم مابین اقشار ملتد«یافته است. 

را  مراعات شده است. تمام افـراد عـالَم   هامراعات شده است. حقوق یهود و زردتشتی مسیحییناست. حقوق 

  )  237: 5، ج 1369(خمینی،». ها قایل استداند و حق بشري براي آنبشر می

کـه  ها دفاع کند و دیگر ایـن هاي مذهبی نه تنها آزادند، بلکه دولت اسالمی موظف است از حقوق آناقلیت«

یهـودي و   مسلمان یا مسیحی و یاد. هر ایرانی حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باش

  )159: 3، ج 1369(خمینی،». یا مذهب دیگر فرقی ندارد

گـاه  هـاي مـذکور آن  در تبیین و تحلیل اندیشه سیاسی امام باید به این نکته بنیادین توجه کرد که شاخص

  قابل دفاع خواهند بود که از حریم اسالم و مصالح مردم عبور نکند.

تأسـیس مجمـع   «ظـارتی و نصـیحتی بـر ولـی فقیـه،      به عنوان نهادي ن» تأسیس مجلس خبرگان رهبري«

به عنوان نهادي روزآمد و پویا در راستاي تحقق حقوق شهروندان و خروج از توقف » تشخیص مصلحت نظام

ها و کارکردهاي توسعه سیاسی در جمهوري اسالمی ایران به شـمار آیـد   تواند از جمله شاخصدر زمان، می

گونه کـه در ابتـدا   والیت فقیه در رأس نظام سیاسی بوده است. همان که ایجاد و مقبولیت آن مرهون وجود
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سازي توسعه سیاسی در جامعـه دینـی   وجهی و قابل تفسیر است. بومیبیان شد مفهوم توسعه سیاسی چند

  بندي و توفیق خواهد یافت.ساالري دینی صورتدر قالب نظام مردم

  

  نتیجه گیري

دانـد و تحقـق حاکمیـت    ضروریات نظم اجتماعی و اجراي احکام االهی مـی ) اسالم تشکیل حکومت را از 1

تشکیل نظام اسالمی از ضروریات دین اسالم و مـذهب تشـیع   «دینی را وعده االهی به آدمیان دانسته است.

بندي این نظم دینی در قالب تئوري والیت فقیه به عنوان الگوي صورت .)431: 1391(جوادي آملی،»است

منشور نظام سیاسی در قرآن از منظر فقـه   سی در جمهوري اسالمی به منصه ظهور رسیده است.توسعه سیا

سیاسی شیعه در قالب حاکمیـت و حکومـت دینـی چنـین مهندسـی شـده اسـت: حاکمیـت مطلـق از آن          

مشـروعیت   حقانیت و». ها از آن خداست... سرچشمه تمامی قدرت165جمیعاً. بقره للّهالْقُوةَأَنَّ«خداست.

حکومت باید از طرف خداوند تفویض گردد. پیامبر، ائمه و جانشینان آنان در عرصه جامعـه والیـت سیاسـی    

انمـا إِنَّمـا  » «ها اسـت. پیامبر به مومنان اولی از خود آن 6أَنفُسهِم. احزاب منْبِالْمؤْمنینَأَولَىالنَّبِی«دارند. 

کُمیلواللّهولُهسریَنوالَّذیَنونُواْ الَّذونَآمیمقالََةیؤْتُونَالصیالزَّکَاَةومهونَ. مائده وعاکولی امـر شـما    55ر ...

  ».  دهندرسول خدا و مومنانی هستند که در حین نماز زکات می

نـوان آغـازگر فقـه سیاسـی در     مایه نظریه والیت فقیه در ادبیات عقلی/ فلسفی از سـوي فـارابی بـه ع   ) بن2

زمان با غیبت صغري، بحث از صناعت فقه و والیت فقهـا بعـد از ائمـه،    اندیشه دینی بیان شده است. وي هم

در عصر غیبت را مطرح کرده و این امر نشانگر آن است که مسأله والیت فقیه هم در حوزه فلسفه سیاسی و 

  به عنوان یکی از فروعات فقهی فروکاسته شود.هم در حوزه کالم قابل طرح است و نباید صرفا

) شیخ مفید و دیگر فقهاي نامدار شیعه در طول قرون متمادي تا زمان امام خمینی در آثار خـود از بحـث   3

اند؛ بنـابراین والیـت فقیـه ریشـه در فقـه      پردازي در این زمینه پرداختهوالیت فقیه، غافل نبودند و به نظریه

یا امام خمینـی نیسـت؛ البتـه    صول ارتکازات و یا ساخته و پرداخته مرحوم نراقی وسیاسی شیعه دارد و مح

باید به این امر اذعان کرد که امام خمینی مسأله والیت فقیه را از حوزه نظر و فقه به حوزه سیاست و عمـل  

  مبدل کرده است.

هاي توسـعه سیاسـی در عـرف    توان استخراج کرد که با شاخصهایی میی، شاخصخمیناماماندیشه  در )4

هایی که در غرب هسـت  ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسی«جهانی قابل تناسب و تقارن است.

غـرب وجـود نـدارد. دموکراسـی اسـالم      وجود آوریم، دربهخواهیماما آن دموکراسی که ما می ؛مشابه باشد

هـایی چـون حاکمیـت    شـاخص در این قالب،  .)13، 3: ج 1369(خمینی،» تتر از دموکراسی غرب اسکامل

، مشارکت و نظارت مردم بر امور، استقالل و تفکیک قوا، حق رأي دادن و حق انتخاب شدنقانون، انتخابات، 

مهندسی سیاسی ایشـان  و در  حائز اهمیت بودهامام نظریه در آزادي بیان، آزادي مطبوعات احزاب سیاسی، 

تأکید بر حضور و مشـارکت مـردم بـه عنـوان صـاحبان      خمینی با اماماست.مورد تأکید قرار گرفته همواره
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اسـت و هـم    وابسـته مـردم   يهـم بـه آرا  د کـه  انـ ه دادهائسیاسی ارتوسعه  ، الگوي جدیدي ازاصلی انقالب

تحقـق  در دیدگاه امـام خمینـی،   این اساساست. بری اسالممبتنی بر ضوابط آن مسیرسازيو  گیريجهت

بـه عنـوان شـرط الزم و عینـی     » رأي و خواست ملت«توسعه سیاسی در جمهوري اسالمی ایران مبتنی بر 

به عنوان شرط کافی و مبناي عمل خواهد بود. » التزام به قوانین شرع«حکومت و 
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