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 تذکرات مقدماتی 

که امروزه یکی از اعظم فرایض حوزه است چرا که نسبت به   –راه مطهری شدن و بهشتی شدن  •

از    –، کم است هرچند تعداد بیشتری دم از تفکر آنها می زنند  اکنون در آن هستیموضعیتی که  

 . صورت می گیرد علمی  طریق رفت و برگشت دائمی بین میدان و مبانی

باقی    ، در بحث ما • از حقوق اساسی  بگیرند و چیزی  انقالبی که فقط جهت والیت را  طلبه های 

یی که ارتباط با تراث ندارند، فقط  نگذارند، بسیار زیاد هستند و از آن طرف روشنفکران یا طلبه ها

در اثر بدنه سیاسی پیدا کردن این دسته  جهت جمهوریت و حق انسان برایشان مهم است. خصوصا  

خرداد، دو قطبی ای شکل گرفته است که نمی توان بین حرف های آنها تفکیک کرد و    2دوم از  

 باید آنها را مطلقا خوب یا مطلقا بد دانست! 

جلسه ارائه شده بین طالب است که حلقه اولی از بحث می باشد و تفصیل    4از    جزوه، تقریریاین   •

ادله و نظرات موافق و مخالف و ارزیابی آنها، مجال بیشتری می طلبد که در حلقات بعدی ارائه  

 خواهد شد بعون هللا تعالی. 

 تبیین اصطالحات 
 الزام درآیند. قانون: تبلور هنجارها و ارزشهای یک جامعه هنگامی که به شکل  (1
حق: آنچه در سپهر قانون برای شخص یا گروه تعریف می شود. حق می تواند سلبی یا تأسیسی   (2

 باشد. 
 . حق اساسی: حقوقی که پایه و ریشه هستند مثل حق تعیین سرنوشت (3

 نکته: این با حق )مقابل حکم( در فقه تفاوت دارد. 
قوانینی که کالن تر  )یعنی  اداره امور  قانون اساسی: دیدگاه کالن حاکمیت به نحوه حکمرانی و   (4

 ( مثل اینکه جمهوریت و تفکیک قوا و ... داریم. هستند و شامل خیلی قوانین دیگر می شوند
اصول و احکام کلی دائمی الزامی هنگامی که مبنای حقوق موضوعه قرار بگیرد و    اصل حقوقی: (5

 به مستقل عقل یا ضرورت دین تعریف شود. 
 احکام کلی دائمی الزامی که بر اساس یک مرجعی تعریف شود.  اصول و قاعده حقوقی:  (6

 سوال اصلی بحث 
چگونه جمع می شود به طوریکه هم والیت مطلقه را معتقد باشیم و هم حق تعیین    110با اصل    56اصل  

  با حق تعیین سرنوشت چیست؟   –که یک حکم وضعی است    –سرنوشت را؟ به عبارت دیگر نسبت والیت  

هم چنین   گر والیت به معنای نافذ دانستن ولی در امور ما است، پس حق ما چه می شود؟به عبارت سوم ا

 رابطه این دو با قانون و جمهوریت چیست؟ 

 بررسی حق تعیین سرنوشت 
اگر حق تعیین سرنوشت را بپذیریم، یکی از حقوق اساسی خواهد بود چراکه اکثر حقوق بعدی، متوقف بر  

 اثبات این حق هستند. 

و    آیا حق تعیین سرنوشت را از دین باید گرفت یا عقل مستقال به آن حکم می کند حال سوال این است که  

 ؟ اینجا اختالف نظر فراوانی وجود دارد.آن را در می یابد



4 
 

 (فلسفی اثبات حق تعیین سرنوشت به وسیله حکم مستقل عقل )بیان

در کالم شهید مطهری    ود و دانست که حق طبیعیرا مشخص نم   حق طبیعیبه عنوان مقدمه باید ابتدا معنای  

 ؛ دارد تفاوت حق طبیعی دکارت )و غرب( با 

غرب: حق طبیعی را به حسب فاعل بیان می کنند یعنی هر انسانی که متولد می شود، یک واحد   -

 اراده آزاد است و حق دارد و این حق را طبیعت )یا خدا( به او داده است. 
یعنی همه چیز به سمت هدف و غایتی   1به حسب غایت بیان می کند شهید مطهری: حق طبیعی را   -

پیش می رود و هرچه در این نظام قرار گرفته است، قوه هایی هستند که به سمت فعلیت هایی  

  به وسیله عقلهدف گیری کرده اند و چون لغویت در عالم محال است )بر اساس نظام توحیدی که 

سفند که دندان علف خوار دارد؛  مثال گو .2حق آن موجود است   ، (، آن فعلیتثابت شده است  نقلو  

اگر هدفی در دنیا نباشد مخل به حکمت است )که محل بحث االن ما نیست( و اگر هدفی باشد ولی  

 گوسفند منع از علف بشود کار لغوی می شد و ظلم است. 
 { 3}بر اساس همین نکته شهید مطهری، اعالمیه حقوق بشر را فلسفه می داند نه حقوق 

 4. نیاز و قوه ای، سند یک حق استهر به عبارت دیگر 

 
غایت گروی در حق طبیعی چون خود انتخاب ها موجب تکامل است، با پراگماتیسم فرق دارد که کارایی جای تکامل اجتماعی قرار می گیرد. هم    1

( پس  چنین دقت شود که این نظر، منتخب را ارزش گذاری نمی کند بلکه فرآیند آزاد را ارزش گذاری می کند )به عبارتی به ینظر است نه فیه ینظر
 مکن است منتخب مردم، مرجوح باشد اما انتخاب، تکاملی است! م
 یعنی تشریع حق و قانون، بر اساس تکوین صورت می پذیرد  2
حقوق   اند و چون تساویگویند متن اعالمیه حقوق بشر را مجلسین تصویب كردهمضحك اینست كه می : 127و  126نظام حقوق زن در اسالم، ص  3

 ه حقوق بشر استزن و مرد جزء مواد اعالمی
است كه در صالحیت مجلسین  مگر متن اعالمیه حقوق بشر چیزی  باشند .  یكدیگر مساوی حقوقی پس بحكم قانون مصوب مجلس زن و مرد باید دارای

بتوانند آنرا تصویب بكنند یا نكنند كشورها    مقننه نیست كه قوای محتویات اعالمیه حقوق بشر از نوع امور قراردادی  تصویب یا رد كنند .   باشد كه آنرا
را مطرح كرده است كه به   را مورد بحث قرار داده است ، حقوقی  و غیر قابل سلب و غیر قابل اسقاط انسانها اعالمیه حقوق بشر ، حقوق ذاتی  .

كه به   مبداء و قدرتی  ها قرار داده است ، یعنیانسان آنها را برای  خلقت و آفرینش انسانهاست و دست توانای اعالمیه الزمه حیثیت انسانی  این ادعای
توانند محتویات  انسانها نمی  حقوق بشر به انسانها داده است .   اعالمیه داده است این حقوق را هم طبق ادعای عقل و اراده و شرافت انسانی  انسانها

 چه ؟ گذشته یعنی مقننه  یند . از تصویب مجلسین و قوایتوانند از خود سلب و اسقاط نمامی خود وضع كنند و نه اعالمیه حقوق بشر را برای
و  و قیام و قعود ، فلسفه توانند با اخذ رأی. مجلسین نمی  بتصویب نمایندگان اعالمیه حقوق بشر فلسفه است نه قانون ، باید بتصدیق فیلسوفان برسد نه 

وجود    اینشتاین را هم ببرند بمجلس و از تصویب نمایندگان بگذرانند ، فرضیه مردم وضع كنند . اگر این چنین است پس فلسفه نسبیت   منطق برای
 تأیید یا رد كرد . شود از طریق تصویب قوانین قراردادیرا نیز به تصویب برسانند . قانون طبیعت را كه نمی  حیات در كرات آسمانی

 پیوند بزنند پیوندش میگیرد و اگر با توت پیوند بزنند نمی گیرد .  اند كه اگر گالبی را با سیب مثل اینست كه بگوئیم مجلسین تصویب كرده 

  شود ملتها باید آنرا در اختیار فالسفه و مجتهدین حقوق اند صادر میبوده  ای از طرف گروهی كه خود از متفكرین و فالسفهوقتی كه چنین اعالمیه
  رعایت   حقایقی فوق قانونگرفت همه افراد ملت موظفند آنها را بعنوان   تأیید قرارخویش قرار دهند . اگر از نظر فالسفه و متفكرین آن ملت مورد  

حقوقی   های دیگر تا وقتی كه از نظر خودشان ثابت و محقق نشده كه چنین ملت   كنند . قوه مقننه نیز موظف است قانونی بر خالف آنها تصویب نكند .
 را رعایت كنند  در طبیعت بهمین كیفیت وجود دارد ملزم نیستند آنها

بینی و توجه بهدف موجودات را بسوی كماالتی كه استعداد آنها را در  از نظر ما حقوق طبیعی و فطری از آنجا پیدا شده كه دستگاه خلقت با روشن 4

آید . مثال فرزند انسان بشمار می برای آن  " هر استعداد طبیعی مبنای یك " حق طبیعی " است و یك " سند طبیعی . دهد وجود آنها نهفته است سوق می 

سان حق درس خواندن و مدرسه رفتن دارد، اما بچه گوسفند چنین حقی ندارد . چرا ؟ برای اینكه استعداد درس خواندن و دانا شدن ، در فرزند ان
همچنین است حق  . ند قرار نداده استدستگاه خلقت این سند طلبكاری را در وجود انسان قرار داده و در وجود گوسف. هست ، اما در گوسفند نیست

 . فكر كردن و رأی دادن و اراده آزاد داشتن

  انسان را به نوعی از حقوق ممتاز ساخته است یك ادعای پوچ و خود خواهانه  كنند فرضیه " حقوق طبیعی " و اینكه خلقت و آفرینش بعضی خیال می 
خیر ، اینطور نیست . استعدادهای طبیعی مختلف است ،    . یر انسان از لحاظ حقوق نیستاست و باید آنرا دور افكند ، هیچ فرقی میان انسان و غ

عی  دستگاه خلقت هر نوعی از انواع موجودات را در مداری مخصوص بخود او قرار داده است و سعادت او را هم در این قرار داده كه در مدار طبی 
ارد و این سندها را بصورت تصادف و از روی بی خبری و ناآگاهی بدست مخلوقات دستگاه آفرینش در این كار خود هدف د   . خودش حركت كند 

 نداده است
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داشته  نیز    را  عمال آن اختیارإ  تطبیق: اگر در تکوین برای انسان، اختیاری وجود دارد، باید حق

زیرا اگر اختیار باشد اما ما بالجبر یا بالتسخیر وارد راهی بشویم، عبث خواهد بود. از لحاظ   باشد

جبر نفی شده    و به همین دلیل است که )زیرا ذاتی انسان است    فلسفی که اختیار قابل سلب نیست 

توان  که هرچه خواستیم بکنیم یعنی در این جهان نمی    بلکه از لحاظ حقوقی، حق داشته باشیم  است( 

 انسان ها را وادار به کاری کرد. 

  در همین دنیا  آثار و نتایج انتخاب و اختیار ما   مترتب نشدنبودن یا ن: این به معنای حرام  مهم  نکته

؛ زیرا آثار تکوینی و  د، نیست! بلکه صرفا می خواهیم بگوییم پیگرد دنیایی نداشته باشو در آخرت

ان، داخل در نظام علّی و معلولی است که قابل سلب  وضعی انتخاب های ما در این جهان و آن جه

به وسیله قانون و اعتبار نمی باشد اما عدم پیگرد این جهانی و به زور وادار نکردن به چیزی،  

 مسئله ای تقنینی است و بحث حق اساسی هم در این حوزه است نه در دو تای قبل! 

 1اثبات حق تعیین سرنوشت به ضمیمه بیان شارع 

اساسی قطعا برای انسان ثابت است بلکه هر موجودی، تعدادی حق اساسی برای خود دارد. انسان  حق  

آن    اینکه   ، حقوقی پیدا کرده است اما اثباتاها  دارایی هایی دارد که بقیه حیوانات ندارند و بالتبع آن دارایی

 ی هستند، نیاز به بیان شارع دارد. هایحقوق اساسی چه چیز

 یین سرنوشت بیان قرآنی حق تع 

،خداوند خالق و مالک همه عالم است. پس همه  –و در جای خود اثبات شده است   –همانطور که می دانیم 

آنچه پیرامون ماست، ملک خداست درنتیجه چون ملکیت او حقیقی است، هر تصرفی بخواهد می کند مثال  

 لف خود قرار دهد. آن را به دیگری واگذار کند )که این ملکیت اعتباری است( و او را مستخ

شهید صدر در کتاب »االسالم یقود الحیاه« ذیل بحث خالفت انسان، دو مرحله برای این استخالف ذکر می  

 کند و بر مباحث اقتصادی تطبیق می دهد: 

خالفت برای مجتمع انسانی: مثل آنچه در اسالم درباره فیء مطرح است که آن را ملک عموم می   (1

 لذا استخالف در آن نیز، استخالف برای مجتمع است. 2داند 
یا مثل آنچه درباره اموال سفیه بیان شده که مجتمع را از دادن اموال به آنها منع کرده است و در  

ا    و  »آیه شریفه   ُ ل كُْم قِیام  ع ل  َّللاه اموال را به مجتمع اضافه کرده    «،ال  تُْؤتُوا السُّف ه اء  أْموال كُُم الّتي ج 

که اموال در این    و این إشعار دارداست درحالیکه این اموال، برای عده ای از آن مجتمع است؛  

عالم برای برپاداشتن زندگی مجتمع و محقق کردن خالفت انسان قرار داده شده است و چون سفیه  

ی کرده است که اموال را به او  مجتمع را نه  متعال  شایستگی تحقق این هدف را ندارد، خداوند

 بدهند. 

  اشاره شده ، دو نوع انحراف  قرار داده   در آن  یی که خداوند انسان را مستخلفدرمقابل این نعمت ها

 است: 

 ظلم یعنی سوء توزیع و به طور مساوی فراهم نکردن نعمت ها برای افراد مجتمع  -
 نسان عنایت کرده است کفران نعمت یعنی کوتاهی و استفاده نکردن از آنچه خدا به ا -

 
 مراجعه شود. علوم و فرهنگ اسالمی برای تفصیل نظر آیت هللا اعرافی به کتاب »حق، حکم و تکلیف« چاپ پژوهشکده   1
بدست می آورند و در لغت به معنای برگشتن شیء به    بعد از اینکه جنگ تمام شد،  مسلمانان از کافرانجماعت  فیء، ثروت های طبیعی است که   2

 . این ثروت ها در اصل، برای جماعت است یعنیاصل خود است 
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درنتیجه وظیفه جامعه مستخلف نیز دو چیز است؛ عدل در توزیع ثروت و عدل در رعایت ثروت  

 ها و رشد دادن آنها به وسیله آباد کردن زمین

این مرحله از استخالف، شکل ملکیت خاص می گیرد و فرد،  خالفت فرد به نمایندگی از مجتمع:   (2

در این صورت ملکیت خاص که تعارض با خالفت مجتمع  می کند.  به نمایندگی از مجتمع استخالف  

 نیست.   جایز،  در ثروت ها بکند

)ثمره اقتصادی این بحث، این می باشد که اگر فردی در بخش خصوصی مالک بخشی بشود، به نمایندگی  

 1باشد!( از کل جامعه است درنتیجه نمی تواند علیه مصالح جامعه استفاده کند و ملک طلق او نمی  

عالمه طباطبائی )ره( نیز ذیل آیه »انی جاعل فی األرض خلیفه« به خالفت برای نوع انسان اشاره می  

 2کند از آنجا که فرشتگان، فساِد انسان را از خصلت های نوع انسان قرار داده اند. 

اده و  انتخاب  تطبیق بر سیاست: خدا ما را همانگونه که در اموال مان مستخلف قرار داده است، در ار

.  استآن خالفت نوعی  نماینده هایمان نیز مستخلف قرار داده است؛ درنتیجه حاکم و امیر، نماینده جامعه و 

 ! تا جایی که در مسیر خالفت نوعیه حرکت کنند، خالفتشان مشروع است پس 

یرالمومنین نیست،  سوال: روایاتی که درباره خالفت امیرالمومنین می گوید فقط او حق دارد و غیر از او ام 

 چگونه معنا می شود؟ 

از خالفت نوعی، امیرالمومنین عصاره انسان است و خالفت و حاکمیت او، کمک به این خالفت  پاسخ:  

استئثار نمی ورزد. )اتفاقی او را به عنوان امیرالمومنین    در اقتصاد،  استبداد و در سیاست،  نوعی است زیرا  

  به  کننده کیعنی کم 3چون دل رحم تر به رعیت و عادل تر است، شایسته تر است انتخاب نکرده اند بلکه 

 (. خالفت نوعی آن

 
 مطالعه فرمایید.  38الی  35تفصیل آن را در »االسالم یقود الحیاة«، ص   1

دو نكته اشاره دارد، اول اینكه منظور از خالفت ه  زمینه و سیاق كالم ب: 179و  178، ص 1ترجمه تفسیر المیزان، ج /  115، ص 1المیزان، ج  2

سان را  نامبرده جانشینى خدا در زمین بوده، نه اینكه انسان جانشین ساكنان قبلى زمین شوند، كه در آن ایام منقرض شده بودند، و خدا خواسته ان
ه  مالئكه داده، این است كه اسماء را به براى اینكه جوابى كه خداى سبحان ب اند.چنان كه بعضى از مفسرین این احتمال را داده جانشین آنها كند، هم

 ادم تعلیم داده، و سپس فرموده: حال، مالئكه را از این اسماء خبر بده، و این پاسخ با احتمال نامبرده هیچ تناسبى ندارد. 

شخص آدم ع ندارد، بلكه فرزندان او نیز در این مقام با او مشتركند، آن وقت معناى تعلیم  ه  فت نامبرده اختصاصى بو بنا بر این، پس دیگر خال
ودیعه سپرده، بطورى كه آثار آن ودیعه، بتدریج و بطور دائم، از این نوع موجود سر ه  ها باسماء، این میشود: كه خداى تعالى این علم را در انسان 

 ریق آن بیفتد و هدایت شود، بتواند آن ودیعه را از قوه بفعل در آورد. بزند، هر وقت بط 

ع ل كُْم ُخل فاء  ِمْن ب عِْد ق ْوِم نُوح  دلیل و مؤید این عمومیت خالفت، آیه: ) الئِف  فِي  ها كرد(، و آیه: )قوم نوح خلیفه   ، كه شما را بعد ازإِْذ ج  ع لْناكُْم خ  ثُمه ج 
 ها در زمین كند( میباشد. ، و شما را خلیفهو  ی ْجع لُكُْم ُخل فاء  اأْل ْرِض ها در زمین كردیم(، و آیه: )را خلیفه، و سپس شما اأْل ْرِض 

 اشاره به روایت پیامبر اکرم  3
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 مردمساالری دینی 

یا استبداد    1مردمیمردم ساالری دینی از همین حق تعیین سرنوشت آغاز می شود بخالف دین ساالری  

 با مردم باید مدارا کرد و مردمی زندگی کرد اما حکومت، دینی است نه مردمی.   که قائلند 2دینی 

  

 
 نظر برخی بزرگان و شاگردان امام ره  1
 نقش مردم با رنگ و لعاب مذهب بکار برده است.ی که آیت هللا نائینی در »تنبیه األمة« برای استبداد و قائل نشدن به تعبیر  2
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 والیت  مفهوم بررسی 
اگر مفهوم والیت به درستی فهمیده شود، نسبت آن با حق تعیین سرنوشت حل خواهد شد و تعارض نخواهد  

 . داشت

. معنای والیت در  هدایت کندتا جامعه را به سمتی  قرار داده شده استوالیت حقی است که برای ولی ای 

 بیان رهبری چنین است: 

الیت  تعبیر دیگر تعبیر والی است، والی از کلمه » ی والیت است و با مشتقات دیگر والی که از ِوالیت با و 

عنای لغت به معنای پیوند  گرفته میشود می توان به بُعد مورد نظر در این کلمه توجه کرد. والیت در اصل م

و به هم جوشیدگی دو چیز است. لغت میگوید اتصال دو شیء به همدیگر به طوری که هیچ چیزی میان  

آن دو فاصله نشود. در تعبیر فارسی به هم جوشیدگی، به هم پیوستگی، ارتباط تام و تمام، این معنای والیت  

تلفی ذکر شده، والیت به معنای محبت، والیت به  است. البته برای والیت در تعبیرات مختلف معانی مخ

معنای سرپرستی، والیت به معنای آزاد کردن برده، والیت به معنای بردگی یا ارباب برده بودن، نوع 

ارتباطاتی که در معنای والیت ذکر میشود به نظر میرسد که کال  مصادیق همان پیوند و پیوستگی هستند.  

آنها پیوسته است، این بُعد    والی امت و والی رعیت آن کسی است که امور مردم را به عهده دارد و با 

 .البالغه و امیرالمؤمنین روشن میکندخاصی از مفهوم حکومت را از نظر نهج 

ی  ی متصدی این کار خوابیده نیست. جامعه ولی امر. ولی امر یعنی متصدی این کار، هیچ امتیازی توی کلمه 

ها، از قسمتهای کوچک و  ی عظیم تشکیل شده از بخشها، از پیچها، از مهره کارخانه اسالمی مانند یک  

تأثیر؛ یکی از این بخشها، یکی از این قسمتها آن قسمتی است که مدیر جامعه آن را  بزرگ، پرتأثیر و کم 

مجموعه    ی این ی اجزاء و عناصر مشکله ی قسمتهاست، او هم مانند بقیه تشکیل میدهد. او هم مانند بقیه 

است، ولی امر است، متصدی این کار است. متصدی این کار هیچگونه امتیازی را طلب و توقع نمیکند و  

های مادی.  عمال  هیچگونه امتیازی به او تعلق هم نمیگیرد؛ از لحاظ وضع زندگی، از لحاظ برخورداری 

ه و انجام آن برای او جلب حیثیت  ای که این وظیفی خودش را خوب انجام بدهد به اندازه اگر بتواند وظیفه 

البالغه  معنوی بکند به همان اندازه حیثیت متعلق به او میشود؛ بیش از آن نه. این مفهوم حکومت در نهج 

ای  گری ندارد، هیچ بهانه ای از سلطه ای و اشاره البالغه هیچ نشانه است. حکومت بنا بر این تعبیر در نهج

 .1« برای امتیازطلبی ندارد
ین در بخش والیت از کتاب »طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن«، دو کارکرد برای والیت بیان می  همچن

 . پیوند دهد کنند: همه قلوب مجتمع را به هم ببندد و همه اینها را به ولی 

والیت فقیه از جنس والیت بر صغیر و سفیه نیست بلکه والیت بر فرزانگان و فضالء  توجه شود که  نکته:  

و محقق نکردن کارکردهای والیت از طریق نهادهای    الزمه همجنس دانستن ولی فقیه با ولی سفیه  است.

حکومت است خصوصا که با والء منفی، خواسته ها و هنجارهای جامعه عوض ، مداخله حداکثری  اجتماعی

 
کنید:  1 مطالعه  زیر  لینک  در  را  آن  )تفصیل  البالغه  نهج  المللی  بین  کنگره  اولین  در  رهبری  معظم  مقام  سخنرانی 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23349 ) 
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حرکت    د و نهایتا قانون ها، مورد پسند جامعه نباشد و روز به روز با قانون بیشتر، سلطه بیشتر گرد  و  1شود

 و مردم، حکومت را بیشتر، پس می زنند. 2رخ دهد پاندولی 

  مواجه   افراد مختلفیبا    ،است: ما در تعیین سرنوشت خود   جمع والیت با حق تعیین سرنوشت بدین شکل

 می شویم، در نتیجه حق داریم هرکدام را خواستیم انتخاب کنیم. 

نمی توان کسی را به زور    و معنای انتخاب در این دنیاست    حق داشتن به)البته همانطور که بیان کردیم  

تکوینی و وضعی انتخاب ما در دنیا  مترتب شدن آثار  اما    برد   امیرالمومنین علیه السالمشمشیر زیر پرچم  

آثار داخل در نظام علّی و  این  زیرا    می باشد و قابل سلب به وسیله قانون و اعتبار نیست  ثابت و آخرت،  

عدم پیگرد این جهانی و به زور وادار نکردن به  ولی  و این قاعده، قابل استثناء نمی باشد    معلولی است 

 ( و بحث حق اساسی هم در این حوزه است!است مسئله ای تقنینی  چیزی،

می باشد اما با پذیرفتن مردم، حکومت خواهد کرد نه بدون پذیرش عمومی! به   از جانب خدا ولیّ   پس ولیّ 

 لذا امیرالمومنین فرمود: حق اساسی باید والیت را بپذیرد تا در جامعه مستقر بشود. عبارت دیگر 

وگرنه بر پشت شتران سوار می شویم و می رانیم هرچند    برای ما حقی است اگر به ما اعطاء بشود -
 3حرکت در شب، طوالنی بشود. 

 4و پیروز، بیعت نکردند.  سلطان غالبمردم با من به عنوان یک   عموم -

 والء تکوینی و والء سیاسی 

 . جعل شده است چه چیزی والیت مفهومی است که باید حوزه آن مشخص گردد که برای 

 والیت بر دو قسم است: 

: این مرتبه از والیت برای علی بن ابی طالب نه در غدیر نصب شد و نه  5والیت تکوینی و باطنی  -

جتماع  یک حقیقت تکوینی است و ربطی به بحث ا  والیت مرتبه از در سقیفه غصب شد؛ یعنی این

 ندارد )هرچند پشتوانه می باشد(.  –که از سنخ اعتبار است  –و سیاست 

 
یعنی مانند سلطه و اعمال قدرت نیست بلکه از در محبت و دوستی وارد   انجام می دهند همان کاری که والئجی مانند سلبریتی ها و تهاجم فرهنگی  1

می شوند و قلب و دوست داشتنی های ما را تحت تاثیر و دست خوش تغییر قرار می دهند، در نتیجه، هنجارهای جامعه را کم کم عوض می کنند. 
ند اما با تغییر خواست جامعه و از طریق والء لذا والء منفی از سلطه خطرناک تر پس همان نتیجه ای که سلطه به دنبال آن است را محقق می کن

 )توضیح بیشتر والء منفی: کتاب والءها و والیتهای شهید مطهری(  است.
عی و این تقسیم اسالم سیاسی با دو دسته نهاد کار خود را انجام می دهد؛ نهادهای حاکمیتی و نهادهای اجتما توضیح حرکت پاندولی در یک مثال:  2

مردم    کار باعث می شود که در بدنه جامعه به لحاظ فرهنگی، اسالم سیاسی پذیرفته شود و وقتی حاکمیت در امری مداخله کرد، مورد پذیرش و اقبال
 باشد. 
م مردم مثل فساد اقتصادی،  نهاد حاکمیتی جاهای مخفی از چشبه عنوان یک    وضعیت ایده آل مردمساالری دینی این است که مثل شورای نگهبانمثال  

که استنباط -التزام به اسالم و انقالب و والیت و مانند اینها    را بررسی کند امانفوذ امنیتی، دو تابعیتی بودن و شرایط پرسنلی)ایرانی االصل و ...(  
ال اگر نهاد های اجتماعی در جامعه ضعیف شوند، ح را به مردم مسلمان انقالبی واگذارد تا آنها با رای خود تعیینش کنند. -از قول و فعل افراد است

اکمیتی و بار آنها گردن نهادهای حاکمیتی می افتد که نگاه، از باال به پایین و با ابالغ و إعمال قدرت و سلطه است و هرچه این دخالت نهادهای ح
هرچه این پاندول به سمت مداخله بیشتر برود، بیشتر   اعمال قدرت بیشتر شود، مردمساالری و چهره دموکراتیک نظام کمتر خواهد شد و درنتیجه

 زمینه پس زدنش فراهم می شود.
 
قٌّ ف إِْن أُْعِطین اهُ  و  ق ال  ع: 22نهج البالغه، حکمت  3 ى ل ن ا ح  بِِل و  إِْن ط ال  السُّر  از  اْْلِ ِكبْن ا أ ْعج   و  إِاله ر 
ة  إِنه : 54نهج البالغه، نامه  4  غ اِلبل ْم تُب ایِعْنِي ِلسُلْط ان   الْع امه
دهند تا به حیات طیبه  والیت باطنی، اخص از والیت تکوینی است و مختص به اعمال انسان می باشد یعنی اعمال ما را در باطن عالم پرورش می  5

 برسانند. )توضیح بیشتر: پاورقی عالمه طباطبایی در شیعه در اسالم ذیل بحث حیات طیبه(
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 : بحث در اینجاست که والیت سیاسی آیا با حکومت مساوی است؟ والیت سیاسی  -
اجتماعی است که در حوزه امور بندگان برای سعادت شان   1پاسخ: والء سیاسی، هرگونه تصرف

 انجام می شود که البته فرد اکمل آن، حکومت است. پس والء سیاسی اعم از حکومت است. 

الزمه این حرف این می شود که والء سیاسی ائمه همیشه بالفعل بوده است حتی زمانی که حکومت  

ن یزید که از یمن به سمت شام می رفت توسط  در دستشان نبوده است مثال مصادره کردن کاروا

در مسیر کربالء، قیام اباعبدهللا، حرکت علمی امام باقر و امام صادق، تشکیل سازمان    اباعبدهللا

، امضاء جنبش عدم تعهد  2قضاوتوکالت، جمع آوری خمس و مصارف آن توسط همین سازمان و  

... همگی نمونه هایی از    در زمان خلفاء و، حد جاری کردن امیرالمومنین  3امام رضا با مامون

 والء سیاسی است. 

حتی طبق روایات، پای هر فتنه ای که پیدا می شود، یکی از ائمه اثنی عشر است که بندگان رها  

تعارضات    کتاب   نشوند مثل هدایت شاگرد اسحاق کندی توسط امام حسن عسکری برای مقابله با 

 .4قرآن

سیاسی را مساوی با حکومت بدانیم که الزمه اش این است که بگوییم ائمه  )بخالف وقتی که والء  

 ماه امام مجتبی، والء سیاسی شان بالقوه بوده است(  6سال خالفت امیرالمومنین و   5ما بجز 

 رابطه وجوب حکومت و بیعت 

سلمان  والء سیاسی واجب مطلق است یعنی اگر کسی والء سیاسی ائمه را نپذیرد م  طبق آنچه که گذشت

زیرا اگر    . هرچند بیعت آنها بر مردم، واجب مطلق است  5حکومت، واجب مشروط است واقعی نیست اما  

 سال خانه نشینی معنا ندارد و بلغ ما بلغ باید انجام شود.  25حکومت واجب مطلق باشد، 

دانند،    برخی از قائلین به نصب، چون والیت را مساوی حکومت گرفته اند و ادله نصب را هم تمام می 

. اشکال اساسی اینان آن است که والء  نمی توانند نقش جدی ای جز تحقق بخشی برای والیت قائل شوند 

و   از حکومت،  اعم  سیاسی  مقبول، والء  در نظریه  حالیکه  در  دانند  می  با حکومت  مساوی  سیاسی را 

برخی مراتب آن )یعنی  حکومت فرد أکمل آن است. پس والء سیاسی بدون بیعت و اذن مردم ثابت است و 

 حکومت( منوط به بیعت مردم شده است. 

 اینجا دو نظر وجود دارد:  خود  ؛یکی از چیزهایی که در حکومت شرط شده است، بیعت است

 )منتظری(  غیر معصومچه معصوم و   چه مطلقا  (1

 
 صرف بیان احکام و روشن کردن معارف را والء و تصرف نمی گویند  1
و همه فقهاء قضاوت را از   تدقت شود که قضاوت، از سنخ انشاء است لذا قضاوت، والء می خواهد بخالف فتوی که صرف کشف و اخبار اس 2

 شئون فقیه در عصر غیبت می دانند.
یعنی امام رضا به آنچه مامون متعهد است، متعهد نمی شود اما او را به آنچه خود متعهد است )مثال نسبت به جنبش های آزادی خواه و   3

 مستضعفان( متعهد خواهد کرد لذا برای آرام کردن جنبش ها، نامه ننوشت! 
ساله رهبری، امام درعینیت جامعه حکیمی ببینید که فقط بیان احکام نبوده است  250مثالهای بیشتر از اعمال والیت سیاسی را می توانید در انسان  4

 سال والیت سیاسی داشته اند.   250و 
 ادله مشروط بودن حکومت، مجال تفصیلی بیشتری می طلبد. 5
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اما منحصر در این راه نمی باشد    1آقای منتظری از طریق انتخابی کردن والیت، پیش می رود

ولی می توان از طریق دیگری، به همان مطلوب    2نی اشکاالت به ادله انتخابی بودن، وارد است یع

مشروط به بیعت مردم    ،در عین اینکه حکومت کردن ولی  بدانیم و والیت را انتصابی    دست یافت 

که حق    – زیرا آنچه نصب شده است، والء سیاسی می باشد و به همین دلیل است که حدود    باشد

به این  را امیرالمومنین به هیچ وجه کوتاه نمی آمد حتی در دوره ای که خلیفه نبود و    – هللا است  

 اجازه نمی دهم در جایی که من هستم، حدود الهی اجرا نشود.  که فرمودمضمون 
 3د مهدی آصفی( فقط برای فقیه )محم (2

 قیام نکردن امیرالمومنین!دلیل دلیل شرط بودن بیعت برای حکومت؛  

سال خانه نشین بودند و قیام نکردند این بود که اگر حضرت قیام می   25از ادله ای که امیرالمومنین یکی 

)یعنی إعمال سلطه و زور، باعث خروج مردم از دین    کردند، مردم از دین خارج شده و مرتد می شدند 

و برای این    می شد( یا اینکه حضرت صبر کردند تا مومنانی که در صلب کافران هستند، خارج شوند

 4  .، روایت صحیح وجود داردهااستدالل

کرده و    البته در برخی روایات این علت نیز بیان شده است که اگر حضرت، فالن تعداد یار داشتند، قیام

در آن روزهای ثانیا شاید صغرویا    اوال قوت اینها به قدر ادله مقابل نیستکه    5حکومت تشکیل می دادند 

بیشتر از بیعت کنندگان سقیفه بودند    نفرهای مورد مطالبه برای یاری، اکثریتی  40نفرها و    30ابتدایی، این  

واقعا برای امیرالمومنین مقدور نبود آنچه  سال    25در ظرف  ثالثا    چون بیعت فراگیر همه امت نشده بود! 

بعدا مثل زید بن علی ها کردند، انجام دهد؟! برای آنها یار جمع می شد، برای حضرت نه؟! اگر تشکیل  

حضرت در تدارک یار و گرفتن حکومت را    –ولو نافرجام    – حکومت واجب مطلق است، باید تالشهای  

 ببینیم! 

 وجود؟! شرط بیعت، شرط وجوب یا 

 قرائت برای کسانی که بیعت را شرط حکومت می دانند ممکن است:  3

 
 تعقیب شود.  ه الفقیه و فقه الدوله االسالمیه«فی والی دراسات»ادله و بیان ایشان در 1
با نصب عام و عنوان مشکل دارند یعنی نمی توان گفت برای همه فقهاء، والیت قرار داده شده است. بلکه آقای منتظری    علت این است که مثل 2

را گفته است و شرط دیگر این است که مردم از  والیت باید بر یک شخص خارجی قرار گیرد؛ درنتیجه خداوند متعال شرط فقیه عادل مجتهد ...  

 میان آنها، یکی را انتخاب کنند. 

 .مراجعه شود  ترجمه دکتر محمد سپهری برای تفصیل مباحث به کتاب »مبانی نظری حکومت اسالمی، بررسی فقهی تطبیقی« 3
بُّ إِل یْهِ إِنه ع ِلیّا  ع ل ْم ی ْمن عْهُ ِمْن أ ْن »:  10، ح 150، ص 1علل الشرایع، ج  4 ِم أ ح  ْسال  ال  ال  ی ْرِجعُون  ع ِن اْْلِ  ی ْدعُو  النهاس  إِل ى ن فِْسِه إِاله أ نهُهْم أ ْن ی كُونُوا ُضاله

هُْم ف ی أْب ْوا ع ل یِْه ف ی ِصیُرون  كُفهارا  كُلهُهمْ   « ِمْن أ ْن ی ْدعُو 

چیزی علی علیه السالم را منع نکرد از اینکه مردم را به سمت خود دعوت کند مگر اینکه آنها گمراه باشند اما از اسالم برنگردند،   هماناترجمه:  

 پیش او نیکوتر بود از اینکه آنها را دعوت کند و آنها نپذیرند و همگی کافر شوند 

ْوفا  أ ْن ی ْرت دُّوا  قُلُْت أِل بِي ع بْدِ »: 8، ح 149، ص 1همچنین علل الشرایع، ج  ن ع  أ ِمیر  الُْمْؤِمنِین  ع أ ْن ی ْدعُو  النهاس  إِل ى ن فِْسِه ق ال  خ  ا م  ِ ع م   « َّللاه

به امام صادق علیه السالم عرض کردم: چه چیزی مانع شد که امیرالمومنین علیه السالم، مردم را به سمت خود دعوت کند؟ حضرت فرمود:   ترجمه:

 اینکه مردم مرتد بشوند. ترس از 

 6و  5، ح 148، ص 1علل الشرایع، ج  5
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: اینکه گفته شود اگر فالن تعداد آدم باشد، حکومت باید تشکیل داد درواقع بیعت را  شرط وجود  (1

 شرط وجود و تحقق حکومت دانسته اند. 

نفر    40لذا وجود و تحقق یافتن یک حکومت اگر با   ه استشود که شرطیت کل شیء بحسب  توجه

ممکن است، نیازی به بیعت عامه و اکثریت نیست بلکه کودتا و غلبه و شمشیر کشیدن هم جایز  

   خواهد بود.
: که ظاهرا این قول، قائلی ندارد اما فرضش چنین می شود که اگر فقیه بدون بیعت  شرط واجب (2

 و اجری نخواهد داشت.  ومت تشکیل دهد، واجب را امتثال نکرده استحک
 تا مردم بیعت نکنند، اصل وجوب بر امام و فقیه واجب نمی شود.  :1شرط وجوب  (3

شروع به اعمال والء   )ره(   امام  مرحومشده اند لذا وقتی    ، نصبپس همه فقهاء برای والء سیاسی

سیاسی می کند )هرچند هنوز حکومت ندارد( و اشکال می کنند که تکلیف این خونها چه می شود؟  

می گوید من گردن می گیرم. و وقتی همه مردم با او بیعت می کنند، حکومت و عزل و نصب نیز 

 .2می کند 

 شرط وجوب بودن در چند روایت 

، احتجاجی می دانند درحالیکه این روایات بسیار زیاد است  قائلین به شرط وجود)نکته: همه این روایات را  

 با شیعیان خود صحبت می کند!(  حضرت  و گاهی اصال در مقام احتجاج نیستند و

به حکم اسالم  واجب است    مسلماناناز دنیا برود یا کشته بشود، بر    حاکم و امام یک جامعهقتی که  و (1

که قبل از اینکه برای خود، امام و حاکمی انتخاب کنند، کاری انجام ندهند و هیچ  و به حکم خدا  

 3اقدامی را شروع نکنند و دست به کاری نزنند. 

ای مردم! این )امر حکومت( مسئله شماست. هیچ کس در آن حقی ندارد مگر کسی که شما او را   (2

 4حاکمیت بدهید 

اگر در عافیت تو را به والیت و حکومت برگزیدند و با رضایت بر    امیرالمومنین فرمود:پیامبر به   (3

 6. 5تو اجماع کردند، پس به امر )حکومت( آنها قیام کن

 شرط وجوب بودن در کالم امام خمینی

 در مورد شرط اعمال والیت از سوی فقیه جامع الشرایط  7استفتاءپاسخ 

 
لذا تحصیل آن    حضرت امام قدرت برای امر به معروف و نهی از منکر را شرط واجب می داند خالفا لباقی الفقهاء الذین یقولون بشرط الوجوب 1

الیت الزم است و امام می گفت خونهایی که ریخته می شود را گردن می گیرد. پس با شرط واجب دانستن امر به معروف قیام را تئوریزه کرد و با و
 فقیه، حکومت را. 

س ب حق شرعی و حق قانونی ناشی از  بنا به پیشنهاد شورای انقالب، بر  :  54،  6، صحیفه امام،  مثال به پیام نصب آقای بازرگان مراجعه کنید  2 ح 

متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده  اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و آرای

و ملی دارم، جنابعالی را  سوابقتان در مبارزات اسالمی به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسالم و اطالعی که از   ، و به موجب اعتمادی کهاست

به گروهی خاص، بستگی  روابط حزبی و  گرفتن  نظر  در  مملکت و خصوصا    بدون  امور  ادارۀ  ترتیب  تا  نمایم  می  موقت  دولت  تشکیل  مأمور 

اسالمی و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت   ی رفراندم و رجوع به آرای عمومی ملت دربارۀ تغییر نظام سیاسی کشور به جمهور انجام

 ......  جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید. تصویب قانون اساسی نظام
ان ال یعملوا    یموت امامهم او یقتلو الواجب فی حکم هللا و حکم االسالم علی المسلمین بعد ما    :  752کتاب اسرار آل محمد )سلیم بن قیس(، ص    3

   اماما یختاروا النفسهمعمال و ال یحدثوا حدثا و ال یقّدموا یدا و ال رجال و ال یبدئوا بشیء قبل ان 
 ااّل من اّمرتم ایّها النّاس اّن هذا امرکم لیس الحد فیه حّق :  8، ص 32بحار االنوار، ج  4
 و اجمعوا علیک بالّرضا فقم بامرهم  فان ولّوک فی عافیة:  248کشف المحجه، ص  5
 content?id=-https://farsi.khamenei.ir/speech21496بیانات رهبر انقالب درباره این روایات را اینجا بخوانید:  6
 .کلمات و تعابیری که استفاده می کند، بسیار دقیق است تک تک در استفتاء، فقیه در مقام بیان است و 7
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 پاسخ استفتاء
 1408جمادی االول  28/    1366دی    29زمان: 

 مکان: تهران، جماران
 موضوع: شرط اِعمال والیت از سوی فقیه جامع الشرایط 

محمدجواد ـ قاضی   کشمیری، مخاطب: خاتم یزدی، عباس ـ توسلی، محمدرضاـ عبایی خراسانی، محمد ـ  

 جمعه(  عسگر، سید علی )نمایندگان امام خمینی در دبیرخانۀ مرکزی ائمۀ 

سالم و   حضرت آیت هللا العظمی امام خمینی، رهبر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی. پس از اهدای ] 
اسالمی   جامعۀ  بر  الشرایط  جامع  فقیه  در چه صورت  علی تحیت،  ظلّکم  أدام هللا  دارد.  رؤوس   والیت 

  المسلمین.
کشمیری  نمایندگان حضرتعالی در دبیرخانۀ ائمۀ جمعۀ سراسر کشور، عباس خاتم یزدی ـ توسلی ـ عبایی ـ 

 [ـ قاضی عسگر 
 بسمه تعالی 

اکثریت   دارد   بستگی  حکومت  تشکیل  و   مسلمین  امور  تولی  لکن.  دارد  صور  جمیع  در  والیت آرای  به 
تعبیر می شده به بیعت با ولّی   مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسالم 

 1مسلمین. 
ا بقیه والء ها نیاز به اکثریت ندارد و شاهد هم این است که وقتی او را به کویت راه ندادند، فرمود یک  ام

 آزاد دنیا حرفم را می زنم. لنج می گیرم و در آب های 
 

 جمع بندی رابطه حق تعیین سرنوشت و والیت 

حق تعیین سرنوشت تنها این را ثابت می کرد که در این دنیا، معاقبه نداشته باشند و در انتخاب های دنیایی  

،  بیعت کردندو والیت نیز برای تشکیل حکومت این را رعایت می کند که اگر اکثریت  آزاد باشند  خود  

 شکیل حکومت می دهد. ت

 نکته: البته حق اساسی قابل جمع با تکلیف است؛ لذا شهید صدر فرمود آزادی در اسالم، مسئولیت است. 

  

 
 459،  20صحیفه امام،  1
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 بررسی قانون 
لذا اگر چیزی هنجار نیست، باید با فرهنگ    1قانون تبلور تقنینی و الزامی هنجارهای جامعه است بیان شد که  

سازی آن را هنجار کرد و سپس قانون شود یا اگر قانون می شود، برای جامعه فرهنگ شود. خیلی از تنش  

هایی که در جامعه وجود دارد به همین علت است که هنجاِر قانوِن وضع شده، تولید نشده است و در اثر  

 رد. اعتراض به آن، دو قطبی شکل می گی

قانون اساسی، کلیاتی است که روش حکمرانی را بیان می کند و ارزشهای اساسی یک کشور را نشان می  

 دهد.

 حق آن چیزی است که در سپهر قانون برای کسی تولید می شود. 

اما حق اساسی مقدم بر قانون اساسی است زیرا پشتوانه آن، مباحث هستی شناسانه است که سنگ زیرین 

 . قانون می باشد

 اعتبار قانون اساسی 

 اینکه قانون اساسی اعتبار خود را از چه می گیرد، اختالف نظر است: 

 اعتبار آن فقط به والیت فقیه است  -
 اعتبار آن به مردم است  -

؛ مشروعیت حق اساسی به اذن ولی نیست اما قانون اساسی  با قانون اساسی نباید خلط شودحق اساسی  نکته:  

باشد؛ یعنی حق تعیین سرنوشت را تکوین به انسان داده است اما قانون اساسی فقط  می تواند به اذن ولی  

بقیه اصول حکمرانی را نیز در بر می گیرد لذا خود قانون    اعم است و  حق تعیین سرنوشت نیست بلکه

 به امضای ولی باشد.  ط اساسی و بازنگری آن یا تایید آن می تواند مشرو

 اذن ولی نیازمندی قانون اساسی به 

 چرا نفوذ و بازنگری قانون اساسی نیاز به اذن فقیه دارد و او باید آن را تنفیذ کند؟ 

تا   قضائی  از حکم  فقهی  نکاتی  باید  است  آن  بمثابه  آنچه  و هر  در حکم  تنفیذ  جایگاه  شدن  برای روشن 

 حکمرانی در امور سیاسی را مرور کنیم. 

که می   یهاد و عدالت( کافی نیست و هیچ فقیهی به شخصبرای قضاوت، فقط داشتن شرایط افتاء )مثل اجت

 2نیز می باشد   اذن امامتواند کشف واقع و حکم هللا کند، قاضی نمی گوید بلکه برای قضاوت نیازمند به  

می    و برای اثبات آن، نیازمند اذن  و اصل در والء، عدم است  3زیرا قضاوت از سنخ والء و جعل است 

 یا اذن خاص.   باشد خواه اذن عام باشد

 
اینکه گفته می شود امر به معروف نه امر به عمل صالح، بدین معناست که آن عمل صالح باید معروف و هنجار جامعه شده باشد تا امر به آن   1

 شود ولی اگر معروف نباشد، ذیل ارشاد جاهل می رود.
 . قاضی تحکیم، رضایت طرفین عامل نفوذ حکم او می شود در  2
شرط، تفاوت إخبار و إنشاء: إخبار در جایی است که فقیهی حکمی را کشف کند و آن را بیان نماید مثل فتوا به اینکه در صورت بودن فالن تعداد   3

قاضی، تطبیق داده و بگوید فالن شخص، دزد است و شروط  دست دزد باید قطع شود. اما انشاء یعنی محقق کردن و جعل کردن آن حکم مثل اینکه 
 را دارد لذا دست او را قطع کنید! 
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حتی پیامبر از آن حیث که پیامبر است، نمی تواند اعمال والیت بکند بلکه اگر جعل امامت و والیت برایش  

 بشود، می تواند آن را تحقق ببخشد. 

 

 کلمات فقهاء

 1« همچنین انشاء نصب مقتضی نفوذ حکم اوست در همه آنچه که واقع می شود.»صاحب جواهر: 

در والیت قضاء، اجتماع آن شروطی که ذکر شد، کافی نیست بلکه عالوه بر آنها، اذن  »شیخ انصاری:  
امام یا اذن کسی که امام اذن را به او تفویض کرده است، الزم می باشد بدون خالف ظاهر و آشکاری.  

 2«بلکه در کتاب »ریاض« ادعای اتفاق نص و فتوا شده است.

قاضی ای نصب کند که بین آنها یا بین دیگران قضاوت کند، حکم او نافذ    اگر اهل بغی» شیخ طوسی:  
نیست خواه آن قاضی اهل عدل باشد یا اهل بغی و خواه حکم او موافق با واقع باشد یا مخالف با واقع......دلیل  

م او  اجماع فرقه است بر اینکه جایز نیست غیر از امام، کسی قضاوت را تولیت کند و این شخص، اما ما،
را والیت نداده است پس واجب است که والیتش منعقد نشود و حکمش در آنچه بدان حکم می کند، نافذ  

 3« نباشد زیرا ثبوت آنچه بدان حکم می کند، متوقف بر ثبوت قضاوت اوست که فسادش را بیان کردیم.

 تسری اذن فقیه به امور سیاسی 

به امور  با استدالل به ادله والیت فقیه،  ، –که محل اتفاق همه است    – امام خمینی این نکته را از قضاوت  

 . 4سیاسی نیز تسری داده است؛ یعنی فقیه در امور سیاسی والیت دارد اما تصرفش، متوقف بر اذن است 

 

 كذلك یقتضي نفوذ حكمه في جمیع ما یقع  إنشاء نصب: 27، 40جواهر الکالم،  1

)إذن اْلمام علیه   الشروط، بل ال بّد مع ذلك مناعلم أنّه ال یكفي في والیة القضاء اجتماع ما ذكرنا من  :  45القضا و الشهادات )للشیخ االنصاری(،   2

 اْلذن، بال خالف ظاهر، بل في الریاض دعوى اتفاق النص و الفتوى علیه.  السالم أو من فّوض إلیه اْلمام(

 

 ]قاضي أهل البغي و عدم نفوذ أحكامه[  10مسألة : 342، 5الخالف،  3

غیرهم، لم ینفذ حكمه، سواء كان القاضي من أهل العدل أو من أهل البغي، و سواء كان حكمه وافق الحق  إذا نصب أهل البغي قاضیا یقضي بینهم أو بین  
 أو خالفه. 

 و قال أبو حنیفة: إن كان القاضي من أهل العدل صح ذلك، و ان كان من أهل البغي لم ینفذ له قضاء، و ال ینعقد له الوالیة.

إباحة أموال أهل العدل و دمائهم لم ینعقد له قضاء، و لم ینفذ ما حكم به، سواء وافق حكمه الحق أو لم یوافق. و قال الشافعي: إن كان القاضي ممن یعتقد 
 أهل البغي. و ان كان یقول أنه ال یستبیح أموال أهل العدل، و ال دمائهم، نفذت قضایاه كما تنفذ قضایا غیره، سواء كان القاضي من أهل العدل أو من

ن  فرقة على أن القاضي ال یجوز أن یولیه غیر االمام، و هذا لم یوله االمام، فیجب أن ال ینعقد والیته، و ال ینفذ حكمه فیما حكم به، ألإجماع الدلیلنا:  
 . ثبوت ما یحكم به موقوف على ثبوت قضائه الذي بینا فساده

 104الی  99، 2تهاد و التقلید، القواعد الفقهیه و االج/  در کتاب البیع بحث والیت فقیه مختصرا بیان شده است 4

اگر  )مرحوم آخوند می گوید که به مردم واگذار شده است! حال اینکه این پارادوکس است زیرا اگر والیت ندارد چگونه آن را به مردم سپرد؟! و  
 است نه حکم لذا اشکال وارد نیست.(والیت دارد و به مردم می دهد، یعنی خود را عزل کرده است! البته مرحوم آخوند در مقام خبر و فتوا بوده 
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اثباتا نیز از طرق مختلفی می توان اثبات نمود که این اذن به فقیه داده شده است )یا از طریق روایات یا  

 ضروری به عدم اهمال و ...(  علم

 خالصه استدالل امام 

نفوذ حکم کسی بر دیگران است چه در قضاوت و چه در غیر قضاوت، چه حاکم پیامبر باشد یا   عدم اصل
( برای خداست  یا غیر آن زیرا فقط  او، مالک حقیقی عالم استامام  یا  چرا که تنها  نبوت  ( پس صرف 
اما عقل مستقل حک نیست.  برای  وصایت کافی  نفوذ حکم  م می کند که حکم هللا در خلق، نفوذ کند پس 

 دیگران، محتاج جعل الهی است. 
سپس برای ادله اثباتی می فرماید: نصب خالفت و حکومت برای پیامبر و اوصیاء، این جعل الهی را اثبات  

ان نمی کند بلکه  می کند یعنی ادله اثباتی، همان ادله نبوت است که ادله نبوت، صرف یک پیام آور را بی
 حاکمیت را نیز برای او اثبات می کند. 

علم ضروری داریم که در دوره غیبت، احکام الهی اهمال نشده است و دین    ادله اثباتی در دوران غیبت: 
خاتم، کاملترین دین است. اگر به مجموعه احکام الهی نگاه کنیم درمی یابیم که جزئی ترین اعمال فردی  

را بیان نکرده باشد  ، اهمال و    – که خیلی مهم هستند    –را بیان کرده است پس اگر سیاست و قضاوت  
 میت می شود پس باید حتما گفته باشد. نقض خات

پس نتیجه می شود که بالضروره امت نباید در سیاست و قضاوت در دوره غیبت رها شده باشد خصوصا  
 که از ضد آن یعنی رجوع به سلطان جائر نهی کرده اند. 

آن علم ضروری حال اگر کسی به سند و داللت روایات ادله والیت فقیه نیز اشکال کند، باز هم نمی توان از  
 . بسنده می کنیم  -یعنی فقیه عالم به قضاء و سیاست - دست کشید و نهایتا به قدر متیقن آن 

 جمع بندی رابطه قانون و حق تعیین سرنوشت و والیت 

و به    حتما نیازمند به اذن فقیه است –که طریقه کلی حکمرانی در امور سیاسی است    – قانون اساسی  پس  

 1یزی را ولی فقیه امضاء نکند، شرعی نیست و طاغوت می باشد. همین دلیل است که اگر چ 

که مشتمل بر قواعد کلی حکمرانی و حقوق  -حقوق اساسی نیازمند تنفیذ ولی نیست لذا کتاب قانون اساسی 

عالوه بر امضای ولی، نیازمند رأی مردم نیز می باشد. این مسئله در بازنگری و حتی    –اساسی است  

 نیز صادق است.  2تصویب قانون

؛ زیرا قانون اساسی اسلوب کلی حکومت را  ت استقانون، پاسخ به حق تعیین سرنوشبه عبارت دقیق تر  

بیان می کند که بر اساس جمهوریت یا تفکیک قوا یا والیت فقیه یا ... باشد پس پاسخ إعمال آن حق، قانون  

 اساسی است. 

در نتیجه قانون اساسی نه وسیله ای است در دست ولی که هرچه خواست در آن اعمال کند و نه ولی،  

هر ولی ای نمی تواند چنین والیتی را اعمال کند بلکه ولی ای که  ن اساسی است؛  چیزی در درون قانو

 . پاسخ حق تعیین سرنوشت را گرفته است و با او بیعت شده است، می تواند قانون اساسی را تنفیذ کند 

 
ا  نکته: تفاوت تعبیری که درباره نمایندگان مجلس با رییس جمهور در قانون اساسی وجود دارد همین است که نمایندگان، وکالی مردم هستند لذ  1

 اذن فقیه هم الزم نیست اما از تنفیذ ریاست جمهوری، تولیت فهمیده می شود.
باید رعایت  البته در شرایط جنگ و   2 شرایط خاص، موقتا می شود برخی احکام هللا یا حقوق تعطیل شود اما توجه شود که حتما موقت است و 

 سد مصلحت مردم شود! به همین دلیل است که طبق قانون شورای امنیت ملی برای اعمال حکومت نظامی، باید به تایید نمایندگان مردم در مجلس بر
  و  جنگ حالت در. است ممنوع نظامی حکومت برقراری: قانون اساسی 79یشتر از یک ماه نمی تواند اعمال شود! )اصل و با تایید نمایندگان نیز، ب

 حال  هر  به  آن  مدت  ولی  نماید،  برقرار  را  ضروری  محدودیتهای  موقتا    اسالمی  شورای  مجلس  تصویب  با  دارد  حق  دولت  آن،  نظیر  اضطراری  شرایط
 ( .کند  مجوز کسب مجلس از مجددا   است موظف دولت باشد  باقی همچنان ضرورت که صورتی در و باشد  روز سی از بیش تواند نمی 



17 
 

 تطبیق بر جمهوری اسالمی ایران

  کرد رد، شروع به اعمال والء سیاسی چنین اتفاقی دقیقا در انقالب رخ داد؛ ولی ای که شرایط والیت را دا

ه و با او بیعت  اعمال کرد  ، به عنوان ولی فقیه )ره(  حق تعیین سرنوشت خود را با امام خمینی مردم هم و  

 نمودند. 

 که جمهوری اسالمی باشد و به رفراندوم گذاشت.  1سپس موضوع دوم حق تعیین سرنوشت را پیشنهاد داد 

سپس موضوع سوم که شیوه تحقق آن جمهوری اسالمی و روش های کالن حکمرانی بود )یعنی قانون 

و بعد از رأی مردم، چنین ولی ای که با او نیز بیعت شده    2اساسی( را نیز دوباره به رأی مردم گذاشت 

 است، قانون اساسی را تنفیذ کرد. 

رجا که موضوع با حق تعیین سرنوشت مردم گره بخورد و شکل های متفاوتی ممکن است داشته  پس ه

 3باشد، باید به رأی مردم برسد. 

 برگشتن مردم از حکومت و رفراندوم 

اشکال: اگر مردم به یک حکومت رأی دادند سپس عموم مردم از نظر خود برگردند، قانونی در این زمینه  

 دیگر باید راه رفراندوم برای اصل رژیم در قانون باز باشد. . به عبارت وجود ندارد

ساکت    ندارند و  استمرار حکومت   عدم   اوال اکثر قانون اساسی حکومت های دیگر نیز راه اثباتی برایپاسخ:  

عقالء عالم در اینجا استصحاب جاری می کنند و این گونه نیست که به هر بهانه ای یا در هر  هستند ثانیا  

مگر اینکه مردم، نافرمانی مدنی انجام دهند و نشان دهند که    حکومت خود را به رأی بگذارنددوره ای،  

البته صغرویا    .4نمی خواهند حکومت ادامه پیدا کند، دیگر حکومت آن شرط وجوب خود را از دست می دهد 

 و خود را غیر مشروع نمی دانند!   در دنیای غرب، حتی اگر مشارکت پایین باشد به کار خود ادامه می دهند

ثالثا اینکه بعد از هر دوره چند ساله رفراندوم درباره اصل رژیم برگزار شود، غیر عقالئی و دارای تالی  

فاسد است؛ مثال یکی اینکه وظیفه کل دستگاه های کشور بعد از هر دوره، قانون عوض کردن و قانون  

گروه مخالف رژیم موجود، فرصت برابر با گروه موافق رژیم داده  جدید نوشتن است، دیگر اینکه باید به  

شود درحالیکه مقبولیت گروه مخالف از نظر مردم هنوز اثبات نشده است و تا قبال هم در اقلیت بوده اند  

 پس این کار،  خود خالف دموکراسی است! 

که مردم حکومت را نمی    رسیدجه  به این نتی : با یک بار یا دوبار کاهش یافتن رأی، نمی توان  اثباتی  نکته

 و با پرکاری، در دوره بعد جبران شود.  باشد  کم کاری شوراهاخواهند زیرا ممکن است عللی مانند 

 
 چون پاسخ به حق تعیین سرنوشت است، امام نمی توانست به تنهایی تصمیم بگیرد بلکه مردم نیز باید آن را تایید می کردند  1
خیلی باالتر و بیش از حد متوقع بود و به اصطالح آن را محکم محکم کرد زیرا در دنیا معموال  البته کاری که امام خمینی روحی له الفداء انجام داد،   2

رای یا کسانی که پیش نویس را می نویسند حاکم تعیین و نصب می کند یا اگر مردم انتخاب کردند دیگر همان قانون اساسی می شود اما امام هم ب
 . مردم استفاده کرد و هم بعد از نوشته شدن قانون اساسی، آن را به رای گذاشتتعیین فقهایی که پیش نویس بنویسند، از رای 

رح  این مسئله درباره پیامبراکرم مطرح نیست زیرا بیعت مردم با پیامبر، بیعت با پیامبری او و اتصالش به وحی است و رأی و نظرات دیگری مط 3

شت رخ می دهد و از ابهام خارج می شود اما در بیعت با فقیه، نظرات دیگر هم مطرح  . به عبارت دیگر با بیعت کردن با پیامبر، تعیین سرنونیست
 است )خصوصا که برخی قوانین در منطقه الفراغ دین است( و کامال تعیین سرنوشت رخ نداده است پس باید دوباره به رای گذاشته شود. 

پابرجاست، نشانه اش هم همین است که در فتنه های مختلف وقتی اعتراضات به  درباره جمهوری اسالمی معتقدیم که هنوز یقین سابق اثباتاالبته  4

 !اصل حکومت نشانه می رود، جمعیت معترضین بسیار کم می شود 
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البته برخی به یکی دو کالم رهبری تمسک کرده اند برای اینکه بگویند نتیجه، از مشارکت مهم تر است  

 1که این حرف صحیحی نیست. 

)یعنی قانون اساسی( باشد و    انرا انتخاب کنند که مغایر با انتخاب قبلی خودشنکته: اینکه مردم حکمی  

کماکان بر اساس انتخاب قبلی باشد، پارادوکس است مثل اینکه کسی مسلمان باشد ولی ضروری اسالم مانند  

زیرا مردم مسلمان حکمرانی    ؛ و آن را مغایر با آزادی بداند  را انکار کند...    یا الیحه قصاص یا حجاب  

که از بینات اسالم هستند، باید اجراء    - مثل حجاب و قصاص ...   – اسالمی را انتخاب کرده اند و مواردی  

 شوند. 

در صورتی کنار گذاشته می شود که مغایرت بیّن با حقوق اساسی داشته باشد    نیز،   عادیقانون های    لذا 

 پارادوکسی مشاهده نکردیم!( ما ، خش حقوق اساسی )که در ب 

حق تعیین سرنوشت باقی  همچنین توجه شود که بعد از پذیرفتن قانون اساسی به وسیله رای مردم، همچنان  

ولی آن مقداری که قبال  سرنوشت داشته باشند  است و مردم در منطقه الفراغ های قانونی می توانند تعیین  
 

خاطر بهمن همان روز گفتم، امروز هم میگویم که اگر مردم در انتخابات شوراها شرکت نکردند، »:  82مثل سخنرانی با دانشجویان قزوین، سال  1

ی بعد، اگر بخواهند برای شوراها  این بود که از عملکرد شوراها راضی نبودند. اگر شوراها این دوره خوب عمل کنند، خواهید دید که مردم در دوره

ا خوب عمل نکردند، مردم  جایی که مردم امید دارند که کاری انجام گیرد، میآیند. وقتی دیدند نه، شوراهبه پای صندوق بیایند، پُرشور خواهند آمد. آن

دهایتان را  دلسرد و ناامید میشوند. من تقریبا  یک ماه و نیم قبل در زنجان به مسؤوالن گفتم که اگر میخواهید مردم در انتخابات شرکت کنند، عملکر
در انتخابات از نظر وظیفه برای ما مهمّ  ی شرکت خوب کنید. اگر مردم عملکردها را ببینند، برای ورود در انتخابات تشویق میشوند. بنابراین مسأله

 «.است

ن اما اگر کل سخنرانی مطالعه شود و زمینه تاریخی آن که مجلس ششم است لحاظ گردد )یعنی مجلسی که به دنبال استعفای دسته جمعی بودند بدی

شود ولی برخالف رهبری و ریاست جمهوری، علت که در قانون اساسی ذکر شده است که مجلس شورای اسالمی حتی یک روز هم نباید بدون مجلس  

( معنای کالم رهبری مشخص می گردد؛ در این فضا رهبری این دخل را دفع می کند که اگر کسی هیچ تدبیری برای نبودن آن مطرح نشده است.

 باشد و نتیجه را مهمتر بداند!بگوید مشارکت کم شده است پس مشروعیت ندارد، این کالم صحیحی نیست نه اینکه دعوت به مشارکت پایین کرده 

نها  جایی تصّورمان این است که این مصّوبه یا این مجلس یا این برهه بر طبق مصالح کشور نیست، باید به خودمان مراجعه کنیم و ببینیم که ای اگر»

پُرشور و حضور همگانی در آن تأکید میکنم، وجهش که من بر روی انتخابات  اینایم.  را غیر از ما کس دیگری انتخاب نکرده؛ ما انتخابشان کرده

بود، همین است. بعضی خیال میکنند اگر ما انتخابات پُرشوری داشته باشیم، نظام جمهوری اسالمی مشروعیت پیدا میکند و اگر انتخابات پُرشور ن

آراِء ما در ریاست جمهوری و مجلس نظامهایشان  . نظامهای دمکراسی در دنیا با نصفنظام مشروعیت پیدا نمیکند. این حرف، حرف درستی نیست

خاطر این است که این یک وظیفه شرعی و وجدانی که من بر حضور مردم اصرار میکنم به را اداره میکنند و احساس عدم مشروعیت هم نمیکنند. این

باید در ایجاد آن مجلسی که میخواهد این قانون را  چون مجلس وقتی قانون تصویب کرد، همه باید تسلیم آن قانون باشیم، پس شما  .  و عقالنی است

را کردید و  تصویب کند، نقش ایفا کنید. اگر خودتان را کنار بکشید، این کنار کشیدن هیچ مشکلی را حل نمیکند؛ باید وارد میدان شوید. اگر تالشتان 

 .اید داده تان را انجاماید؛ وظیفهشما تالشتان را کرده آنچه را که خواستید نشد،

خاطر تبلیغات دیگران نیست. قبل از انقالب در کتابها خوانده بودیم، از عزیزان من! این را به شما عرض کنم که دعوت به شرکت در انتخابات به 

اینها هیچ وقت دست  ها و این امپراتوری عمدتا  صهیونیستی را تجربه میکنیم.  حال هم بیست و پنج سال است که تبلیغات جهانی رسانه اّول انقالب تا به

رشور  از بدگویی کردن نسبت به جمهوری اسالمی و هر تشکیالتی در دنیا که با آن موافق نباشند، برنمیدارند. اگر مردم ایران در یک انتخابات پُ 

انتخابات دوم    شرکت کنند، یکطور حرف میزنند؛ اگر شرکت نکنند، یکطور دیگر حرف میزنند. حرف ما برای خاطر بستن دهن آنها نیست. در

که انتخابات پُرشوری شد؛ جمعیت عظیمی شرکت کردند که البته بیسابقه نبود و آن درصد قبال  هم در بعضی از انتخاباتهای   -خرداد سال هفتادوشش 

و رأی در صندوقها   رادیوهای بیگانه گفتند ملت ایران جمع شدند   -دیگر شرکت کرده بودند؛ اما در آن انتخابات درصد بسیار خوبی شرکت کردند  

ببینید؛ مردم به دعوت رهبری، نظام و مسؤوالن آمدند و مسؤولی را برای ریختند، برای این  که به جمهوری اسالمی بگویند نه! شما را به خدا 

خابات شوراها هم که  طور گفتند؛ در انتجمهوری اسالمی انتخاب کردند. وقتی که شلوغ بود و جمعیت پای صندوقها با درصد باال شرکت کردند، آن

مردم شرکت نکردند؛ یعنی به جمهوری اسالمی گفتند نه! بنابراین و در شهرهای بزرگ، مخصوصا  تهران، شرکت مردم خیلی پایین بود، باز گفتند 

هرچه هم مردم شرکت کنند، .  ه استگوناند نه! تبلیغات دشمن ایناند نه؛ اگر شرکت هم نکنند، گفته نظر آنها اگر مردم در انتخابات شرکت کنند، گفته به

 .تبلیغات دشمن هست

 content?id=-https://farsi.khamenei.ir/speech5703: کل سخنرانی را در لینک زیر مطالعه فرمایید 
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کند مثال شرط شیعه بودن رییس جمهور که در قانون اساسی آمده است تغییر    تعیین شده است، تغییر نمی 

به عبارت دیگر هر انتخابی،    1نمی کند ولی بین مصادیق آن در هر دوره، مردم اختیار خود را دارند. 

 مترتب بر انتخاب قبلی است مگر اینکه بخواهند کل حکومت را کنار بگذارند که مسئله دیگری است. 

  

 
قزوین، سال   1 دانشجویان  با  رهبری  کرد. حّق  »:  82سخنرانی  نبایستی سلب  را  انتخاب شدن  میگویند حّق شهروندِى  انتخاب شدن، حق  بعضی 

شهروندی معمولی مثل حّق شغل و کسب و کار و ساکن شدن در شهر و راه رفتن در خیابان و خریدن اتومبیل و... نیست. این یک حّق شهروندی 
وزارت   ی آن صالحیتهایی الزم است که این صالحیتها باید احراز شود. مسؤول احرازش هم فقط شورای نگهبان نیست؛ هماست که برای دارنده

ولیتها  کشور است، هم شورای نگهبان، که باید صالحیتها را احراز کنند. در احراز صالحیت نامزدها خوِد مردم بهترین افراد هستند و بیشترین مسؤ
نمایند، تا انسان    را دارند که وقتی انسانی را احراز صالحیت کردند، به همدیگر معرفی کنند و آن کسانی که میتوانند، برای آن شخص امکانات فراهم

 « .صالح بتواند وارد این میدان شود 
ه به علت این بیانات و قبل از آن که مبانی لیبرال دموکراسی را رد می کند، این است که در مجلس ششم، با یک دموکراسی افراطی مواجه هستیم ک

 دنبال حذف والیت می باشند.
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 بررسی جمهوریت 
 سوال در اینجا این است که نسبت جمهوریت )رجوع به رأی مردم( و بیعت چیست؟ 

اگر جمهوریت یک سیره مستحدثه عقالئیه باشد، باید کبرویا در اصول بحث کرد که سیره های   -

  هر چه آنجا پذیرفته شد، در اینجا تطبیق پیدا  مستحدثه ای که عدم الردع دارند، حجت هستند یا نه؟ 

 می کند. 

  تکامل یافته همان بیعت،  ،و جمهوریت بیعت استمصداق در توسعه  محمدمهدی آصفی: انتخابات -

پس روش صحیح همان رضایت مردم است که در گذشته    شارع آن را امضاء کرده است درنتیجه

 1به شکل بیعت و امروزه به شکل انتخابات است. 
  حکومت   تشکیل  و   مسلمین  امور  تولی  لکن.  دارد  صور  جمیع   در  والیتاستفتاء مرحوم امام: »  پاسخ

در صدر  به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و   دارد  بستگی 

 « .تعبیر می شده به بیعت با ولّی مسلمین اسالم 

یک نکته دیگر این است که در روایات و در آثار    » :  66  /   4/   12رهبری در خطبه نماز جمعه  

ی اهل حل و عقد برخورد میکنیم یا در بعضی از روایات مهاجر و انصار.  اسالمی گاهی به جمله 

در دنیای آن روز انتخاب عموم مردم عملی نبود؛ یعنی اگر قرار بود خلیفه در مدینه یا در کوفه  

مینشست و دست روی دست میگذاشت و کارها همین طور معوق میماند تا در اقصی نقاط عالم  

اسالم انتخابات انجام بگیرد و مردم بگویند و نظرخواهی کنند و بعد یک عده از مردم موافقت کنند،  

یک عده مخالفت کنند، اهل یک شهر بپذیرند، اهل یک شهر بگویند نه، ما این را قبول نداریم،  

الن کس دیگر را قبول داریم و بعد بخواهند بشمارند این آراء را، نتیجه را بیاورند به کوفه یا  ف

با   امروز  نمیداد.  اجازه  را  این  مسلمین  امور  و  بکشد  طول  سالهائی  یا  سالی  بود  ممکن  مدینه، 

دارد، همه  که وجود  میتوا امکاناتی  بنابراین  میگیرد.  انجام  چند روز  در ظرف  کارها  این  نیم  ی 

 2« .بگوئیم که امروز انتخاب خود مردم بدون وساطت هیچ عامل و عنصر دیگری معتبر است

گذشته  پس بود   –در  ساالری  مردم  بزرگترین  که  امیرالمومنین  برای  که    –  3حتی  نبود  اینگونه 

بلکه با اهل حل و عقد بیعت می شد.   و حاکم مشخص شود صندوق رأی در کل بالد چرخانده شود 

 ؟4این است که رجوع به اهل حل و عقد برای بیعت، موضوعیت دارد یا طریقیت بحث در  

برای   که  باشد  مردم  عامه  همان  بیعت  خواه  است  بیعت  مصداق  تکامل  انتخابات  اینکه  نتیجه 

 . امیرالمومنین رخ داد و خواه رجوع به اهل حل و عقدی که طریق کشف از اکثریت است

 ارتکازات جدید عقالیی است که ردعی صادر نشده است. نکته: بحث تفکیک قوا نیز از 

 
 اسالمی، بررسی فقهی تطبیقی« مطالعه فرمایید.تفصیل آن را در کتاب »مبانی نظری حکومت  1
 content?id=-https://farsi.khamenei.ir/speech21496تفصیل سخنرانی را در آدرس زیر مطالعه فرمایید:  2
کـما  یعنی اگر مـقدور بود، چنین ـکاری را می کرد  می فرـماـید ـکه اصــــال مـقدور نبود آراء ـکل مردم را جمع آوری کنم  ای امیرالمومنین در خطـبه 3

، فقط مهاجر و انصــار یا اهل حل و عقد نبودند بلکه نمایندگان مصــر و کوفه و بصــره )که ســه ایالت بزرگ آن با وی در مدینه  اینکه هنگام بیعت
 البته برخی عبارات بیانگر این است که حضور مهاجر و انصار، شرط الزم است نه شرط کافی!  زمان بودند( حضور داشتند.

می پذیرفتند و این گونه نبود که فقط عده    نظر شیخ خود را  طریقیت بدین معنا که اهل حل و عقد، نماینده افکار عمومی قبیله خود بودند و همه 4

اینکه بقیه حقی داشته باشند. به عبارت دیگر رجوع به اهل حل و عقد، راه تسهیل شده صندوق رأی  بدون معدود و محدودی، همه چیز را تعیین کنند 
 برای آن زمان بود چراکه چرخاندن صندوق رأی در آن زمان، ممکن نبود.

 صویر شده است(اگر به نظام قبیله ای آن زمان توجه شود، طریقیت اهل حل و عقد واضح تر می شود. )در کتاب آقای رسول جعفریان ت


	تذکرات مقدماتی
	تبیین اصطلاحات
	سوال اصلی بحث
	بررسی حق تعیین سرنوشت
	اثبات حق تعیین سرنوشت به وسیله حکم مستقل عقل (بیان فلسفی)
	اثبات حق تعیین سرنوشت به ضمیمه بیان شارع
	بیان قرآنی حق تعیین سرنوشت
	مردمسالاری دینی

	بررسی مفهوم ولایت
	ولاء تکوینی و ولاء سیاسی
	رابطه وجوب حکومت و بیعت
	دلیل شرط بودن بیعت برای حکومت؛ دلیل قیام نکردن امیرالمومنین!
	بیعت، شرط وجوب یا شرط وجود؟!
	شرط وجوب بودن در چند روایت
	شرط وجوب بودن در کلام امام خمینی

	جمع بندی رابطه حق تعیین سرنوشت و ولایت

	بررسی قانون
	اعتبار قانون اساسی
	نیازمندی قانون اساسی به اذن ولی
	کلمات فقهاء
	تسری اذن فقیه به امور سیاسی
	خلاصه استدلال امام


	جمع بندی رابطه قانون و حق تعیین سرنوشت و ولایت
	تطبیق بر جمهوری اسلامی ایران
	برگشتن مردم از حکومت و رفراندوم


	بررسی جمهوریت

