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  است؟ يا غهيچگونه ص هيفق تيوال
  
بحث تا به حال مشخص شده است كه حكومت صرفاً يك  نيدر فصول مختلف ا خ،ياستعانت از قرآن، نهج البالغه وتار با

شوراي مردمي به كسي تفويض مي شود و  ايمفهوم سياسي غير الهي براي زمامداري امور مردم است كه از سوي مردم و
امامت كه يك مقام و منصب الهي است  و وابسته به انتخاب و بيعت مردم نيست، جدا  ايبه كلي از مقام نبوت و  اين امر

  . است
 ياسيو زعامت س حكومت ينه از متن رسالت  و نبوت حضرت رسول و نه از متن امامت حضرت علي واليت به معنا 

د واگذار كرده و  تحت نام دين، دقيقاً ض يداوند به كسانآن را خ نكهيحكومت و ا يبلكه واليت به معنا. برنمي آيد
نشاء حكومت است و ، نيروي مردم مزندگي مردم ةادار يدر جامعه و برا رايز. ستارسالت الهي مقام نبوت و امامت 

سياسي و اجتماعي است كه واقعيتي جز انتخاب مردم دربرندارد و با انتخاب مردم است كه كسي  مسئلةحكومت يك 
بنام  ياست كه كسان يا غهيچه ص گريد هيفق تياست، وال نيحال كه مسئله چن. ومت مي كند و يا فرمان مي راندحك
  كنند؟ يبر مردم حكومت م بدان نام كرده و ليرا بر مردم تحم نآ نيد
و زور و  كطرفياز  اتيو روا ثياز احاد يو حت خياز متن قران، نهج البالغه، تار ژهيخود و بو نيمردم از د يآگاه نا

 نيدر د يبدعت و جعل نيموجب چن گريعلم خود را، از طرف د نيقدرت مسلط و اظهار نكردن به موقع علماء و مطلع
بار  نيو اول ستين يتازه ا زياسالم چ خيبدعت و جعل هم، در تار نيشده بود و البته ا تيمسح نياسالم و قبالً هم در د

بعد از آن هم . نهاد اديرا بن هيام يبن ،يحكومت و سلطنت موروث نيبنام د فروش، نيد يعلما نيبا كمك هم هيمعاو
حكومت مطلقه  ،نيمؤمنريو ام نيبنام خدا و د ز،يست نيفروش و د نيد هانيعلما و فق نيهم ياريباز با دست يعباس يخلفا

نبوت بر مردم حكومت خاندان  يو رهبر عهيبه نام ش يعباس ياز خلفا يبعض يكردند و حت ليرا بر مردم تحم يا
  .راندند

 يزمامدار يبه معنا تيكه امامت و وال نداعتقاد حركت خود را شروع كرد نيو با ا  خيغالباً در طول تار عهيش يعلما
كه  يو امام بر مردم حكومت براند و كسان نيكه بنام د ديرا نشا يامام كس بتيمختص امام معصوم است و در غ ،ياسيس

، بر مردم حكومت راندند غاصب و )ص(رسول اكرم فهيو بنام خل م معصوم را كنار زدنددا، امابعد از رحلت رسول خ
روال و  نيا .شد يگريد هيداع يمسلمانان جدا و مدع گريمنظر و نگاه حركت خود را از د نياز ا عهيناحق بوده اند، و ش

بار با  نياول يراب يمشهور به فاضل كاشان يراقمال محسن ن ،شيكمتر از دو قرن پ نكهيقرن ادامه داد تا ا 14را  قهيطر
حكومت و  يرا به معنا تيو قضاوت است، وال يداور يباشند، به معنا حيكه اگر هم صح ثيغلط از چند حد ياجتهاد

 ابشيآب به آس يوقت) 1(بود هيفق تيكه خود در ابتدا مخالف وال ينيخم يبكار برد و آقا يبه لحاظ نظر يكشوردار
 ش،يخو تيرهبر هيجذ لهيبوس ،دار نيد هانيفق و شدنِ و ساكت كردن ق مردميو تحم يكتاتوريا گرفت وبا دافتاد، آنر

بهتر  ايو  هيفق تيشده، وال ختهيآگاه و مطلع و مسلط ساختن جوانان با احساس و پرشور و برانگ يكوتاه آمدن علما و
  )2. (كرد ليتحم رانيتراست را بر مردم ا انباريخطرناك تر و ز يكه از هر استبداد ينياستبداد د ميبگو

 يكه حفظ حكومت آخوند را اوجب واجبات به مردم معرف ينيخم يآقا يو روش عمل عهيبدعت در ش نيا يبا برقرار 
و  يامو يبا حكومتها قتيجبار گذاشت و در حق يحكومتها يپا ينداشت، پا جا يانسانها ابائ دنيكرد واز به مسلخ كش

  .  كرد دايپ يهمان يعباس
 زين يحكومت ني، چنراند و خدا مطلق است يخدا بر مردم حكومت م يندگيو نما  نياستبداد، بنام د نياز آنجا كه ا 

 ،يظلم و ستم، غارتگر ت،يهر جنا يحالت نيدر چن. از خطا و اشتباه است يپندارد، عار يخدا م نيكه خود را جانش
 هيمردم، دروغ و تهمت و افترا، همه و همه توج تيثيهتك ح ،مردم سيامتجاوز به عنف، تجاوز به نو ت،يچپاول، جبار

با قساوت و ... امام و رسول خدا و ضد ،ينيوضد خدا و نظام عادل د نيخود را به نام ضد د نيشود و مخالف يم ينيد



 راياست ز ترخطرناك  ياز هر استبداد برد، يم نيآنها را از ب ،كردن ستيشقاوت تمام  و انواع و اقسام ترور و سر به ن
  .  انبارتريسخت تر وز يعلت مبارزه با آن بس نيدهد و به هم يو اعتقادات مردم را هدف قرار م نيد

هيچكس بدون .  گيرد و ملت و شخصى مورد آزمايش پروردگار قرار مى جاى جاى قرآن آمده است كه هر قوم در
ه، گروه، ملت و مردمى متناسب با وضعيت و شرايطى كه دارند آزمايش و ابتالء هر قوم، دست. آزمايش رها نخواهد شد

آن چيزى است كه آنها خود را صاحب، امين و  اصموضوع امتحان و آزمايش هر قوم و گروه و يا اشخ. متفاوت است
الهى  پندارند كه خود بهترين امين، حافظ و نگهدارنده حقوق و پيمانهاى كنند و مى دلباخته نسبت به آن چيز معرفى مى

  . در مورد آن موضوع هستند
  ) 3(  "؟.شوند شوند و امتحان نمى اند به صرف اينكه گويند ايمان داريم رها مى مگر اين مردم پنداشته" 
ريشه و تبار، گروهى ديگر را به ساير مظاهر مادى نظير رياست، صدارت،  ،اى به اوالد گروهى به مال و منال، دسته 

اى از اينها و گروهى را نيز با معنويت و دين  اى را با مجموعه و شخصيت پرستى، عده اى را به شخص حكومت، عده
الهى گذشته در آزمايش الهى شكست خوردند و دست به  اديانهمچنانكه بسيارى از علما و پيشوايان . كند آزمايش مى

م به حرام و رشوه شتافتند، تحريف دين خدا زدند و مال مردم را به ناحق خوردند و در گرفتن و خوردن مال مرد
خداوند  شيدر آزما ديو اعدل هستند، قبول بفرمائ يگفتند مراجع اعلم و اتق يروحانيت و علماى حاكم شيعه كه م

و  عهيش تيبراى آقاى خمينى و روحان  ژهيو بو ياريبس يامتحان الهى بود برا ،هيفق تيوال ميشده اند و اين رژ دودمر
كسانيكه خود را صاحب منبر و محراب حضرت رسول و  يبرا هست آزمايش بوده و ،يسردمداران حكومت روحان

دادند و همه  جامعه امام زمانى را به مردم مى ووار  يكردند و وعده حكومت عدل اسالمى و عدل عل تصور مى) ع(على
روهى كه اليق شمردند و خود را صاحب اصلى حكومت و اصلحترين گ حاكمان را در طول تاريخ غاصب و ناحق مى

پنداشتند، وقتى به مسند حكومت تكيه زدند، براى استقرار ديكتاتورى مطلق و حفظ حكومت  اداره امور مردم است مى
در اين آزمايش الهى آقاى خمينى و . تر شدند كتاتوريد يكتاتوريخدا نيز زدند و از هر د ديندست به تحريف 

به اين  يمتحان مردود بدرآمدند كه در تاريخ چنين چيزى و با ابعادروحانيت شيعه چنان شكستى خوردند و از جلسه ا
و كساني كه مي خواهند آقاي خميني را از جنايتها و آدم كشي هاي  ه نداشته و يا كم سابقه بوده استگستردگى سابق
ه و پاية تمام اينها در زيرا شالود. جدا كنند و او را تافتة جدا بافته قلمداد كنند، آب در هاون مي كوبند اين رژيم را 

   .زمان رهبري آقاي خميني و بدست ايشان ريخته شده است
بر  مينيتا بب ميرو يقران، سنت رسول خدا، اجماع و عقل م يعني عهيش ياصل اجتهاد 4با توجه به مقدمه فوق به سراغ  

  .افتيتوان  يم هيفق تيوال يبرا يبدان معتقدند، چه پاسخ عهيش يكه خود فقها  ياصل اجتهاد 4 نياساس ا
   
حل مسائل خود اول به سراغ قرآن كه همه  يتمام فرق آن برا نيدر اسالم و ب. كنم ياول از قرآن شروع م - 1

از مجموع . نديجو يحل مسائل خود را از كالم خداوند م ديروند و كل يآن اعتقاد دارند، م يريناپذ رييبرصحت و تغ
 يو حكومت ياسيبعنوان اصل س اي ينيچه بعنوان فرع د ،هيفق تيكه كلمه وال تافيتوان  ينم هيآ كي يحت هيآ 6236

مال احمد  يو حت هانيبه اتفاق فق بيو قر. آمده باشد يكبر بتيو چه در زمان غ امبريو چه بعد از پ امبريچه در زمان پ
 هيلاجماع ك گرياز طرف د. ندعنوان نكرده ا هيفق تيبر وال "مستقل ليدل"را بعنوان  هيآ كي ينيخم يو آ قا ينراق

صاحب «دانند و تنها حكومت امام معصوم را مصداق  يالسالم م هيعل نيرا  فقط معصوم يقرآن» االمر ياول« عه،يمفسران ش
و  هيام يبن يگرفته تا تمام خلفا هيجبار و ستمگر، از معاو يصورت تمام حكومتها نيا ريشمرند كه در غ يدر قرآن م» امر
 اي) 4("نيكتاب المب ياال ف ابسيوال رطب و ال  "آمده است كه  ميدر قرآن كر. ندا دهيبخش تيمشروع... را عباس و يبن
عاجز بود  هيفق تيگفتن كلمه وال انيخداوند، از ب اياست كه آ نيسئوال ا) 5("و ننّزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة "
 اندازه عاجز و ترسو نيخدا را تا ا اگر م؟يواگذار كرده ا هيفق يما حكومت را به ول: ديترس داشت كه بگو ياز كس ايو 

 شيناتوان و عاجز است، قابل ستا نقدريكه ا يو اصالً خدائ ميانداخته ا يصورت خدا را از خدائ نيدر ا م،يتصور كن
است كه  يو آزاد اريو اخت يحقوق ذات يانسان بر انسان ناف تيداند كه وال يم ياست؟ خدا خود بهتر از هر كس

 هب يقرار است حكومت يچرا وقت .بهشت و جهنم و معاد است يناف ينهاده است و حت يهر كس نهاددر عهيخودش بود
  ايتواند داشته باشد و  يم يجهنم ببرد، آن بهشت و جهنم و حساب و كتاب چه معن ايانسان را به بهشت و  زهيضرب سرن



ها  يها و قد خاب من دس يقد افلح من ذك ها يفالهمها فجورها و تقو هايو نفس و ما سو ": دارد؟ مگر خود نفرموده 
  . به آنها پرداخته شد لياز قران است كه در فصل سوم و چهارم به تفص يمتعدد اتيآ يو ناف) 6("
لت و رسا يامبرينشده است كه چون از جانب خداوند به پ يمدع امبريپ ايو  امدهيامبرنيگفته پ ايقرآن و  يجا چيدر ه  

از نبوت و  يجزئ زيوكالت داشتن از مردم  ن ايحكومت بر مردم و اي مردم و يمبعوث شده است، اداره امور زندگ
 ليمشاهده شد كه بدل يمتعدد ناتيب اتيبلكه با آ. هست زياست پس حاكم بر مردم ن امبريچون پ ايو  رسالت اوست

اش را به مردم  فهيو بدون كم و كاست وظ قيرده است كه دقجسته و خداوند او را مأمور ك يامور دور نياز ا يامبريپ
  .است يو مستند قرآن شهيفاقد ر هيفق تيبه ضرس قاطع، وال نيبنا برا. برساند و او هم رسانده است

در مورد  يقاعده كل .ميفكنيب يكنند سنت هستند، نظر انيكه ب اتيو روا ثيهم به احاد ياكنون مختصر :سنت -2
از قرآن بود، موافق  ياتيآ ايو  هيمخالف آ يتيروا اي ثياست و اگر حد "عرضه آن به قرآن"هم  تايو روا ثياحاد

  .زد واريآن را به د ديامام با ةفرمود
كه هر  .مسئله است نيمتضمن ا 6تا 1 ثيكتاب  فضل العلم، باب االخذ باسنة و شواهد الكتاب حد ،يدر اصول كاف -الف

هزار  40از  شياز مجموع ب .قل كردند اگر موافق با قرآن نبود، آن كالم از ما نيستحديث و يا روايتي كه از ما ن
 يكتب محسوب م نيپس از قرآن معتبرتر انيعيامامان كه در كتب اربعه كه نزد ش هيمندرج از ناح تيروا اي ثيحد

 مياز ن شيكه ب) 7( يد باقر مجلسدر كتاب بهار االنوار مال محم يحت. است امدهين انيبه م "هيفق تيوال"از  يباشد، نام
در شش كتاب اهل  نيعالوه بر ا. است امدهين هيفق تيكرده است كلمه وال يجمع آور ثيو حد تيروا ونيليم

 يسنن ترمز اي يو جامع ترمز يداود،،سنن ابن ماجه، سنن نسائ يمسلم،سنن اب حي،صحيبخار حيصح): صحاح سته(سنت
 شينزد اهل سنت است و جمعاً ب يمنبع و مدرك فقه نيو معتبرتر نيقرآن مهمترو پس از  ثيكتب  حد نيكه معتبرتر

 تياز وال ياهل سنت و جماعت نقل شده است، صحبت قياسالم از طر امبريپ هيدارد و تماماً از ناح ثيهزار حد 40از 
، نه چرا كه روشن ؟است يه اتفاقهمه مسئل نهايا  ايآ. شود ينم افتي هيفق تيوال ركوتاه دال ب يثيحد ايو  يجمله ا ه،يفق

گرفت و از قول  دهيقرآن را ناد اتيآ نهمهيشود ا يآشكار با قرآن است و چگونه م تيدر ضد هيفق تياست كه وال
 اردهر قدرتم ايو  هيفق يابر شود يقدرت است كه م ديتنها از د .؟اثبات كرد هيفق يحكومت را برا يامام ايرسول و 

  .كومت ساختحكومت و فلسفه ح يگريد
به  هيفق تياعتقاد به وال اهيفق  عهيش خيزمان از ادوار تار چيدر ه عهيش ياز هزار سال علما و فقها شيو ب عهيامامان ش ةريس  

در  عهيش يفقها عنظام و روش حكومت وجود ندارد بلكه اجما كيامور مردم، بعنوان   ةو زعامت ادر يكشوردار يمعنا
 يم ياستادش مال احمد نراق هيدر مكاسب رد نظر يانصار يمرتض خيش عه،يشاعظم  خيش يحت. آن عمل كرده اند ينف

 ليخارج از دل انيب نياست، ا) ع(اطاعت از امام با يمساو ايهمانند و  هيكه اطاعت از فق ميباور باش نياگر  به ا ": ديفرما
 هيفرض نياثبات چن ": يزدي يائرح يمهد اهللا تيآ ريو به تعب) 8("رود ياست كه بر دست ما م ياست و همانند خار

 يقو عهياعظم ش خيش و چنان استدالل ) 9("است دنيخار خيمانند دست به م اياست ،  دنيمانند مشت بر سندان كوب يا
 كيتشك يبه خود اجازه ندادند كه در مقابل استدالل و نيكدام از فقها و مجتهد چيه ينيخم يبود كه تا زمان آقا

  . كنند
  :ريحضرت ام و هيفق
 ديفرما يم 110در نهج البالغه خطبه  در مورد فقيه كه امروز از مفهوم واقعي خود به كلي خالي شده است، ريحضرت ام 
سخن است و در  نيكه بهتر دياموزيو قرآن ب "...القلوب  عيفاّنه رب هيو تفّقهوا ف ث،يدحو تعلموالقرآن فانّه احسن ال ":

  ".ستا ماريب نهيس يكه شفا ديرا طلب كن مارهايقرآن بهار دلهاست و ازقرآن  بهبود ب كه همانا آن دانشمند گردبد
قرار داد، و بهار قلوب  يرابيس لهي، وسعالمان يتشنگ يآن را برا ،يخدا "آمده است كه قرآن  198و در خطبه )10(

وجود ندارد و  يكيركه با آن تا يو نورنماند  يماريكه با وجود آن ب ييصالحان و دارو يراهها ةجاد هان،يو فق انيدانا
 ":ديفرما يكامل م هيو در مورد فق) 11( "...است عيكه قله آن رف ياهگاهآن استوار است، و پن ةريكه دستگ يرشته ا

 يكامل كس هيفق. من مكراهللا ؤمنهميمن روح اهللا، و لم  سهميؤيالناس من رحمة اهللا، و لم  قنطيمن لم  هيكلّ الفق هيالفق
 يخدا غافل و ب فريو ك زخواستنكند و از با وسياو مأ ينگرداند و از مهرورز ديكه مردمان را از رحمت خدا نوم است

  )12("خبر نگرداند



صدر  يقرآن است و بدرست »تفّقهوني« در انطباق كامل با نديفرما يو تفقّه م هيدر مورد فق) ع(يكه موال عل آنچه
 هيالسالم از فق هيكه امام عل يفيمقصود از توص "كند يم يمعرف نيرا چن هيفق ،يدر شرح خود بر اصول كاف نيالمتأله

ن هم نه آو رسوالن و روز جزاست،  يآسمان يو فرشتگان و كتابها ااصل فقه علم به خد رايز فقه است؛ ةفرموده اند، ثمر
كس به مقام فقاهت  چيارد شده كه هالسالم و هيمام علجهت است كه باز ا نيمو از ه. داريو پا ينيقيبلكه علم  يهر علم

 ميقرآن كر ندهيابعاد فزا وانگارد و نكات  دهيو ناد يمگر آنكه مر دم را در برابر ذات خدا، فان ديو كامل نخواهد رس تام
داشته  نيدر د رتياست كه بص يكس هيفق ": آمده است هيفق فيدر توص نيتابع ياز برخ نيكند و همچن يازيرا دست 

به اموال مردم  دو از دستبر دينما يزگاريدت پروردگار مداومت كند و از تعرض به اعراض مردم پرهعباباشد و در 
  )13( ".نكند يدار شتنيبه جامعه، خو همشفقان حيو از نصا ديجو يدور
، جواب روشن است ؟روند يقدرت طلب، به دنبال قرآن و نهج البالغه نم يسئوال مطرح است كه چرا فقها نيا حال

به حساب  نيداد صغار و مهجوربر مردم ساخت و آنها را در ع تيشود قدرت مسلط و وال يبا قرآن و نهج البالغه نم رايز
 يتيو روا ثيحد كيقدرت آنرا پر كرده اند و با  يو با محتوا هشد يخال يقيحق يكه از محتوا يو فقه هياما با فق. آورد

  .توان ساخت يقدرت بنام اسالم م يتئورجان و مال و ناموس مردم به هدر است، از آن 
 هيفق تيو وال...،ويعباس ،يامو رياسالم نظ يايقدرتمدار جبار در دن يسلسله ها يكه  تمام ستين زيتعجب برانگ چيه

كننده آن هستند  انيب  يكه فقها و فقه موجود تو خال ياتيوروا ثياحاد قيخود را از طر تيمشروع ،ياسالم يجمهور
سرنوشت   يحق خداد اروياخت ،يو سالب حق آزاد قدرتمدارسلطه طلب و  قرآن ضد هر رايز .نه قرآنگرفته اند و 

خود  يا هيو پا ياستنادات اصل يتمام ،هيفق تيوال يو عمل ينظر انيكه بان ستيجهت ن ياست و ب شيمردم بدست خو
بود  مكنكجا م دادند،يقرار م هيرآن را اصل و پااگر ق. منسوب، استوار كرده اند و نه قرآن عيو منقوله و توق تيرا بر روا
بالمعارض در تصرف اموال و  اريكه صاحب اخت ستيتنها آن ن هيفق يول "نديبگو ياسالم يخوار جمهور رهيج يكه فقها

و شرك ذات  ديتوح ليدر تعط ياو حت ةباشد، بلكه اراد يم يهال عينفوس مردم و خود مختار در تصرف احكام و شرا
در  ايپروردگار را در ذات  يگانگيرا صادر كند و  ديتوح ليحكم تعط دتوان يو اگر بخواهد م مؤثر است زين يالتع يبار

از  گريد  يكي. ندازديب يفرمان، خدا را از خدائ كيبا  نكهيدر واقع ا يعني) 14.(  ".اعالم دارد ليپرستش محكوم به تعط
 نيداد اصول دخارج كرده و در ع يرا از رده مسائل فقه هيفق تيوال "يآمل ياهللا جواد تيآ قدرت، نيمجذوب

 ،امر جكومت اند يكه مبدء قابل يمردم ": ديگو يدر مقام رهبر م ايو) 15( "نبوت، و معاد شناخته است د،يهمچون توح
شاء كنند و آن را ان گريامر نخواهند بود تا زمامدار آن باشند و با تبادل نظر همد اريآن، صاحب اخت ينه مبدئ فاعل

  :سدينو يمي و رهبر هيفق تيقدرت در لباس وال گريمؤمن، مجذوب د اهللا تيآ) 16("...ننديافريب
است و معلوم است كه   هيعل يامت اسالم مول... است هيعل ينسبت به مول ميو ق يمقام ول ،مقام رهبر به نسبت مردم " 

 ديكه با يسف است كه كسانات يچقدر جا) 17("...ندارد يو اراده ا ارياخت ،يول تياعمال وال ةطيدر ح هيعل يمول
 يگو زيمج و سقوط كنند  اين حد و تا كرده يفلسفه باف ،قمطل يكتاتوريقدرت و د يبرا ،خدا باشند نيپاسدار د خود

  .پرده از قدرت سخن نگفته باشد يحد آشكار و ب نيخود تا ا يو قدرتمدار كتاتوريد چيكه ه قدرت باشند
از  شيكس از ما پ چيه": كه دنتوجه دار اتيدسته از روا نيبه ا ايآ د،يپرس شود ي، مخوار قدرت رهيج يفقها نياز ا   

 ،شياز كامل شدن بالها شيكه پ يپرنده ا ةكند مگر مانند جوج يخروج نم هيخروج قائم آل محمد صلوات اهللا عل
  )18(".پرواز كند و در چنگ كودكان دچار گردد

خدا را  ريبلند گردد، صاحبش سركش است و غ هياز قائم آل محمد صلوات اهللا عل شيجنگ پ ياكه بر يرقيهر ب "
  )19(".كند يپرستش م

مسلمانان  نينسبت به د استيتر از ر انبخشيكه چوپانش حاضر نباشد ز يگله گوسفند انيبودن دو گرگ درنده در م "
  )20(".ستين

 كهيبه آن همت گمارد، ملعونست كس كهيا به خود بندد، ملعونست كسر استير كهيملعونست كس": فرمود) ع(صادق امام
  )21(  ".بفكر آن باشد

كه خدا  يمجو و گرگ مباش كه بنام ما مردم را بخور استير ع،يابا رب يبر تو، ا يوا ": فرمود يشام عيباقر به رب امام
  )22("..يبازداشت و بازخواست شو امتيناچار تو در ق رايمگو ز ميما آنچه خود نگفته ا ةمحتاجت كند، و در بار



قربانت گردم : عرض كردم !يدنبال مردم رو نكهياز ا زيو بپره استياز ر زيبپره ":فرمود يصادق به ابو حمزه ثمال امام
: دنبال مردم روم، كه من دو سوم آنچه دارم از دنبال مردم رفتننم بدست آمده؟ فرمود نكهيو اما ا دميرا فهم استير

 قشيتصد ديو هر چه گو ينيبرگز يشوائيبه پ ليرا بدون دل ياست كه مرد نيمقصود ا ستين يديتو فهمچنانچه 
  )23(".يكن
 تيهم روا نهاياست ا تيروا ،تياگر روا. دارد يدست كه با قرآن و سنت وعقل و اجماع، همĤهنگ نياز ا گريد اريبس و

  . است
شود تا آنجاكه اگر  يم فتهيبسا انسان به نماز و روزه ش رايز د،يوربر نماز و روزه مردم گول نخ: فرمود) ع(صادق امام

به طول دادن ركوع و سجود  " ايو ) 24( ".ديازمائيو اداء امانت ب يآنها را به راستگوئ يترك كند به هراس افتد، ول
  )25(".ديامانتش بنگر گفتار و اداء يبه راست يول رد،يبه آن عادت گرفته و اگر ترك كند وحشتش گ رايز د،يمردم ننگر

روش و سنت او است كه در فصل  انيب ،الشأن نازل گشته است ميعظ امبريسال بر پ 23قرآن كه در طول  قتيدر حق 
را هم كه مورد  شانيا ةريو س خيتار يوقت. است هيفق تيبا وال تيمالحظه شد كه چگونه در ضد قيتحق نيدوم و سوم ا
با  يهمخوان نيو سلوك آن حضرت كوچكتر ريس كه ستين دهيپوش يطرف ين بانسا چيبر ه م،يده يمداقه قرار م

  .ندارد هيفق تيوال
داشت و در فصل  اريمسلمانان را در اخت يكه حدود پنج سال زعامت و رهبر يامام عل ژهيو امامان و بو امبريسنت پ  

  .ندارد يهمخوان  يذره ا ينه در محتو نه در شكل و هيفق تيتحقبق مطالعه شد، با وال نيپنجم، ششم، هفتم و هشتم ا
 ينيخم ينمونه از موارد متعدد ضد قرآن آقا كيكه تا چه حد با قرآن فاصله دارد، آوردن  هيفق تيدر مورد وال اما
 تياز وال يا حكومت كه شعبه«: اشارت بس بود كيكند و عاقالن را  يم تيكفا ه،يفق تيگذار حكومت وال انيبن

نماز و روزه  يحت هياسالم است و مقدم بر تمام احكام فرع هيولاز احكام ا يكيو آله و سلم است،  هيعلاهللا صل اهللا  رسول
آن مخالف مصالح اسالم است، از آن  انيكه جر يرعباديغ اي يرا چه عباد يهر امر... تواند يحاكم م... حج است

  )26.( » كنند يرياست جلوگ نيكه چن يمادام
 ست،ين يادعائ هيفق تيدر مورد وال يا هيآ يآن است و حت تيز قرآن در مورد نماز و اهما هيآ كصدياز  شيب يوقت

 نيدر روز عاشورا در آخر دانيسرور شه نيكند وحس  فيتكل نييرسد كه در مورد آن تع را چه  و افراد  حكومت
كه بنام مصلحت اسالم،  نشايدحكومت را . ستاديا ازكرد و به نم اميق آمد، يكه فرود مريباران ت ريلحظات نبرد و در ز

 يهاشم ،ينيخم يكند ؟آقا يم نييتع يچه كس را مصلحت اسالم نيحكم به ترك نماز و روزه و حج دهد و تازه ا
است و اصوالً آنها را چه رسد كه  نينازلتر از ا يليخ نهايا تيموقع ؟يگريد هيفق ايهر كس و  ايو  ،يا خامنه ،يرفسنجان

 ياسالم يواال يارزشها رينماز و روزه و سا يامامان برا ريو سا نيو حس رياز حضرت رسول و حضرت ام شيب وانندبت
لكلِّ افّاك  ليو«و ) 27( » ُقتلَ الخرّاصون «: كه ستنديقرآن ن اتيآ نيمصداق ا يكسان نيچن ايكنند و آ فيتكل نييتع
  )29 (»نيكاذبال يَفَنجعل لَعنت اهللا عل«و ) 28( » مياث
 نين در عمل است و به همآكننده  قر انيدر نظر و عمل ب  يكه روش و منش امام عل ستيرا شك و شبه ن يمسلمان چيه

قبالً  در فصل مختلف   ياسيو زعامت س يو نظر و عمل آن حضرت  در مورد رهبر "من قرآن ناطقم"فرمود  علت
  :در ذيل آورده مي شود از باب نمونه مواردي گذشت و

  
هيچ كس به جز شما كسي كه شما او را امير خود گردانيد، حق امارت بر . امر شماست) حكومت(اين امر  ردم ،ي ما «

، و نيز خدا از ماس و خواهش برگردنم نمي گذاشتيداگر بسويم نمي شتافتيد و خالفت را يا الت” اي) 30( "شما ندارد،
يرند، هر آينه بي درنگ زمام امور را رها مي ساختم و پايانش را بگ رادانشمندان نخواسته بود كه جلو ستمكاران سود جو 

  )31( “   با جام آغازش يكجا در آب مي انداختم
 يخود م يبچه ها يمثل شتران بچه دار كه بسو اديشما با شوق و ذوق ز ":ديفرما يم شانيخطاب به كج اند امام

 يكردم ول يبه شما خود دار نود را بستم و از دست دادمن دست خ .عتيب عت،يب: ديو گفت ديمن شتافت يبسو ،شتابند
شما دو  ": رفرموديو در جواب طلحه و زب) 32( "ديكرد عتيو با من ب ديديو آن را كش ديگشود عتيب يشما دستم را برا

 شقدميپ عتيسراغ مردم نرفتم تا مردم به سراغ من آمدند و من در ب يزمامدار يكه من برا ديكن ينفر اگر چه كتمان م



توده  عتيو ب ديكرد عتيو با من ب ديكه به سراغ من آمد ديبود يكردند و شما دو نفر از كسان عتينشدم تا مردم با من ب
  ) 33( "طمع نبود ايترس و  يمردم از رو يها

خرد  يها مسرور بودند كه بچه يبا من به اندازه ا عتيب يمردم برا ":ديفرما يم نيآزادانه مردم چن عتيدر باره ب امام
 ينقاب برا يآمدند و دختران جوان ب يم عتيب يبرا اديبا رنج ز ليناتوان و افراد عل رانيكردند و پ يم يشاد زيسال ن

مردم بدون هر گونه اجبار و اكراه با كمال شوق و رغبت با من  ":كه ديافرم يم ديامام تأك) 34( "شتافتند يم عتيب
  )35(  "كردند عتيب
اگر مردم با  ":فرمود يبه عل امبريكنند كه پ ينقل م امبريرا از پ يثيحد ،عهيش نيبزرگان و محدثاز طاووس،  دبنيس

شدند حكومت  يكردند و همه اقشار مردم به آن راض عتيامر حكومت را به تو دادند و با تو ب يريو بدون درگ تيرضا
  )   36( "را قبول كن و اگر اختالف كردند آنها را رها كن

باطل است و چگونه  هيفق تيامر حكومت و رهبري سياسي واقعيتي جز انتخاب مردم دربرندارد، وال يوقت نيبر ا بنا
واگذار كرده  گرانيبه د يكبر بتيآن هم نبوده اند، در غ دنبدست آور يرا كه خود نداشته اند، و در پ يتيامامان وال

  اند؟  
  اجماع  – 3

اتفاق  يعني» اجماع« حل نشد، فقها به سراغ يمنبع قرآن و سنت مشكل است كه هر گاه در دو نيا يبه معنا اجماع
از ده قرن  شيب يحكومت و كشوردار يه به معنايفق تيدر مورد وال. روند يم يائيو دن ينياز امور د يمسلمانان در امر

است كه مبدء جعل  ينراقبوده است و تنها مرحوم  هيفق تيوال ينفبر  عهيش يع علماا، اجميتا زمان مال احمد نراق يعني
 يبزرگ هانيفق. وجود نداشته است ياجماع هيفق تيدر دوران معاصر باز در مورد وال يحت. است عهيدر ش هيفق تيوال
اهللا  تيآ ،ياراحمد خوانس دياهللا س تي، آمياهللا حك تيآ ،ينياهللا  نائ تيآ ،يآخوند خراسان ،يانصار يمرتض خيرشينظ

 تيمنكر وال ينيخم يبدعت بدست آقا نيو جعل ا رآن هم بعد از استقرا ،م قدرت طلبحاك يبه جز فقها.. و يخوئ
  .است "تيبر اصل بر عدم وال "هستند و در فقه و فقاهت، اجماع  هيفق

به  دنيبخش تيو به منظور مشروع نيد يو علما انيها توسط متول نيامر صراحت دارد كه د نيبد زين يخيتار ةتجرب
جهت  يب. كرده اند جادياختالف ا نيتمام و كمال قدرت را بدست گرفتن، در د ايقدرت و  شدن در ميخود و سه

 يخيتجربه تار. نديافزا يكنند و بر شد ت اختالفها م يم هيدستما انيكه اختالف را قدرت پرستان و زورگو ستين
بدست  هيفق تيتجربه حكومت وال سال يو آنچه كه از س يو چه در دوران عباس هيام يو اسالم چه در دوران بن تيمسح

آميزند،  هر دو به  يبا هم در م  ايو دولت، در امور يكديگر تداخل كرده و  نيد اديهر گاه دو بن: است كه نيآمده ا
در صورتي كه هر كدام به راه و . شوند يم دهيتمركز قوا  و با هم متحداً بيان قدرت شده و هر دو به فساد گرائ رتصو

ويش پيش بروند، مي توانند در تصحيح يكديگر در صورت انحراف بكوشند و يا در تندروي ها يكديگر رسالت واقعي خ
  .را متعادل سازند و جامعه را در خط متعادل و پرهيز از هر افراط و تفريطي به پيش برانند

  عقل    – 4
 يبه سراغ عقل م ،افتندين ياخرو ايو  يوياز امور دن يامر يبرا ياجماع راه حل و از سه منبع قرآن، سنت يوقت فقها

است  نيو مثل ا رديپذ يدهد، شرع آن را م يكه هرگاه عقل حكم به موضوع رنديگ يمعنا بكار م نيبد را روند و آن
رنوشت خودش را در اداره امور سكند كه انسان  ينمقبول  يآدم عاقل چيعقل ه .كه شرع آن حكم را داده باشد

قابل قبول  يزيچ نيهم چن ماريعقل ب يبرا يحت. كند اريسپارد و خود را مسلوب االختب گرانيبدست د شيخو يزندگ
  .ستين

 رديبپذ يكس نكهيبه محض ا رايز. قدرت است شيحتماً عقلش و فكر راهنما رد،يرا بپذ يزيچ نيچن ياگر عقل قتيحق در
د بر سرنوشتش حاكم باشد، بطور باش...و عتيو شر نيبه د يهر اندازه عاقل، بالغ، درست، دانا يگريكه شخص د

كه باشد  ياستبداد تحت هر نام و اسم ،يكتاتوريد ت،ياست و چون جبار رفتهيرا پذ تيو جبار يكتاتوريخودكار د
  .بارز شرك و كفر به قرآن است قيه باطل و از مصاديفق تيخالف عقل است، پس وال

  :هيه تا حكومت فقيفق تيمخالف وال ينيخم يآقا
 يرو هيفق تيبود، چگونه به وال هيفق تيكه خود در ابتدا مخالف وال ينيخم يتعجب آور باشد، آقا ياريسب يبرا ديشا

معتقد  هيفق تيتا قبل ازرفتن به نجف به وال ينيخم يآقا در خاطرات خود آورده اند كه ياهللا منتظر تيآ!! ؟آورد



 شاني، ا"به نصب است ديگو يم عهياب است، شد خالفت به انتخيگو يسنت م " :من گفتم شانينبوده و دربحث با ا
خود مردم است كه امام  ريتقص بتيدر زمان غ. معصوم و منصوب باشد دياست كه امام با نيا عيمذهب تش ":گفتند

 بيكه امام غا مينبوده ا قيحاال هم ما ال. وجوده لطف و تصرفه لطف و عدمه منا: ديگو ياست، خواجه هم م بيغا
هرج و مرج باشد، فرمود  ديبا بتيپس در زمان غ ميما گفت. ديايب) عج(كه تا امام زمان  ميفراهم كن يطيشرا دياست، ما با

 م،يرا در خود فراهم كن) عج(آمدن امام زمان  اقتيل ديخود مردم است، خداوند نعمت را تمام كرده ما با ريتقص نيا
 هيفق تيهم به وال ياشاره ا چيو ه شانيبود اظهارات ا نيو معصوم باشد، ا وبمنص دياست كه امام فقط با نيا عهينظر ش
ان  يال اشكال ف ": ديگو يكه قبل از انقالب نوشته شده، م "ديرساله اجتهاد و تقل "در  ينيخم يآقا). 37( "نكردند

 هيوالوسا رهما، و مجرد النبوهياو غ ينب يكان الحاكم اوص اينب وه،ياحد قضاً كان او ع ياالصل هدم نفوذ حكم احد عل
اصل و قاعده عدم نفوذ  نيدر ا ستين ياشكال چيه يجا "صاحبها نافذا  وجبيالدالئل ال  ريدرجه كان و سا يوالعلم با
 يوص ايباشد،  امبريآن، حاكم پ ريغ ايباشد  يكند كه حكم مذكور قضائ ينم ياست، فرق گريبر كس د يچكسيحكم  ه

شود كه  يبه هر درجه باشد، موجب نم ،يعلم و فضائل نفسان ايو  تيلت و وصاصرف نبوت و رسا رايز .آنها ريغ اي امبريپ
آنان، فاصل و قاطع خصومت و تنازع شود، بلكه آنچه را  يگونه كماالت نافذ الحكم باشند، و قضا و داور نيدارندگان ا
در كتاب  يحت يو) 38( ".در باره خلق است لكند، همانا نفوذ حكم خداوند متعا يو به آن حكم م ابدي يعقل در م

از امامان  ريكند كه غ يم حيو تصر) 39( "دارند) ع(را فقط ائمه نيبر مسلم تيالو االمر و وال ": سدينو يسرار ماال كشف
به  بيمانند قر زين ينيخم يشود كه آقا يمالحظه م) 40(  باشد يرا دارا نم نيبر مسلم تيوال يكس انيعيدوازده گانه ش

 هيفق تيكرد، به وال يرا باز يافتاد، و نقش رهبر ابشيكه در آن آب به آس 42خرداد  15ل از نهضت علما تا قب يتمام
در نجف در  48با همان سبك و متد در سال ) 41(  يبار با اقتباس از كتاب مال احمد نراق نياول يمعتقد نبوده است و برا

  .پرداخت هيفق تيخود به اثبات وال يدرسها
جز  يريكه چ عيجعل در تش نيرخ داده كه به ا يمدت به لحاظ نظر و عمل در و نيدر ا يرييكه چه تغ ديد ديبا

  :      قرار داد يشود مورد بررس يرابطه، چند نكته مهم را م نيدست زده است ؟ در ا ست،ياستبداد مطلق ن
 يبه حساب م تيباب مرجعاس نيو از اول، مراجع است نيكه مرسوم ب خود هيبه چاپ رساله عمل يحت ينيخم يآقا -1
 شيپ در قم ،يبروجرد نيمحمد حس سيد اهللا تيبعد از فوت آ يحجت االسالم احمد موالئ.  اقدام كند حاضر نبود د،يآ

 تيمرجع يعني(اآلن موقع رياست شما است ”د،يگو يم نىآقاى خمينى رفته و پس از سالم و تعارفات الزم به آقاى خمي
من به ايشان گفتم اگر شتر . آقا فرمودند من كسى نيستم كه خودم دنبال رياست بروم. ن شويدو بايد وارد ميدا.) ن ديتقل

من گفتم پس من جواب سئوال خودم ! بلى: شويد؟ آقا در جواب فرمودند رياست در خانه شما خوابيد، آيا سوار آن مى
 راى مرجعيت آقا داديم و سپس رساله وى را اى ب و آمديم با آقاى منتظرى و ربانى دست بكار شديم و اعالميه. را گرفتم

  : گويد آقاى منتظرى در همين رابطه مى)  42( ” .بچاپ رسانديم
ايشان هم حاشيه بر . آقاى مواليى آمد به من متوسل شد كه باالخره بايد كارى كرد كه رساله ايشان به چاپ برسد" 

اسم نجاه العباد كه آن وقت از ايشان گرفته شد و به همراه  عروه داشت هم حاشيه بر وسيله و هم رساله فارسى ظاهراً به
  )43(  ".حاشيه عروه به صورت جداگانه به چاپ رسيد

به اوج خود  42شروع كرد و در محرم سال  ينيخم يآقا يبا رهبر تيروحان ،يبعد از فوت بروجرد يكه چند ينهضت 
،  از آقاى و با كشتار سركوب شد ختندير ابانهايبه خ... و  مردم قم و تهران و اصفهان ينيخم يآقا يريو با دستگ ديرس

در دوران . يكى از مراجع بزرگ تقليد ساخته شد مسلم و عخمينى يك مرجع ناشناخته و منزوى در حوزه، يك مرج
به  هيفق تياز وال شان،ياز ا يكلمه ا ايو  يو سپس نجف، باز بحث هيبه ترك ينيخم يآقا ديتا تبع تيمبارزات نهضت روحان

گوش   ،يساسقانون ا  يدوران اجرا نيدر ا ينيخم يو در رأس همه آقا تيروحان يتمام خواسته ها. است امدهين انيم
و  يدر حفظ حدود و ثغور كشور و آزاد تياز زحماتت روحان يدر امور كشور، قدر دان تيروحان حيدادن به نصا

  . زند يدور م و معزز داشتن آنها  تيحق روحان تياستقالل آن،  رعا
بعد از رفتن به نجف، غالب  ژهيدوخته شد، بو يبو دهيعق ياز رو ايو  يكيتاكت ميرژ نيفنهضت چشم همه مخال نيا با

 ان،يدانشجو يجهان ونيكنفدراس: كردند يمراجعه م يبو يا هيدييتأ ايگرفتن رهنمود و  يبرا نيو مبارز نيمخالف
خلق  نيو كانادا، سازمان مجاهد كايدر آمر انيدانشجو يسالماروپا و انجمن ادر  انيدانشجو ياسالم يانجمنها هياتحاد

 رانيمبارز داخل ا تيسوم در اروپا، روحان يجبهه مل ،يو كالنتر يحسن ماسال يدوم در اروپا به رهبر يجبهه مل ران،يا



 شانيبه ا يعبه نو... بارز وم ينيداخل كشور، روشنفكران د يمذهب يمل ونياسيخارج از كشور، س يو خارج، نهضت آزاد
 يرا طالب بودند اما در توان خود نم يسلطنت ميآنها كه انقراض رژ قتيو در حق. كردند يم تيحما ياز و ايمراجعه و 

حسن  يآقا ريها صاف و پوست كنده نظ يحال بعض.  سازند يآن را عمل يخواستند كه با كمك و دست و يم دند،يد
 ياريو به او  ديديرس يم ينيخم يچرا  در نجف خدمت آقا د،ينبود يشما كه مذهب كه السئو نيدر پاسخ به ا يماسال

از  ياله اهدر  گريد يوبعض)  44(  "زد كياو به ما استراتژ ،ميبزن كيبه او تاكت ميخواست يما م ": گفت د؟يرساند يم
  .شتافتند يو يارياعتقاد به  يهم از رو يو بعض تيقداست و مرجع

 هيبلكه رهبر مبارزه مردم عل ديبعنوان نه تنها مرجع تقل ،ينيخم يآقا محوريت در حول يا دهيپد نيچن بوجود آمدن 
 شيبودن خو گانهيو  ديو فر ياز توانائ يبسازد و  اثر شگرف يگريد ينيخم يتوانسته رفته رفته از و يم شاه، طبعاً ميرژ

   . رفتگ دهيشود ناد ينكته را نم نيبوجود آورد و ا يدر و
در  يكرد، چه تحول سيرا تدر هيفق تيكه وال 48سال )45( درنجف بوده تا اواخر ،ينيخم يكه آقا يدر طول مدت - 2  
و  ياسيبعنوان زعامت س هيفق تيوال يبسازد كه برا يا ينيخم ه،يفق تيمخالف وال ينيخم يبوجود آمده كه از آقا يو

چه بسا از جانب . حكومت رسول خدا و امام زمان بسازد نامه ب هيقف تيقدرت را تحت عنوان وال يكشور تئور يرهبر
 ندهيآ يبرا هيفق تيوال سيرا به تدر يداده شده، و ديو اشاره وعده و وع ماءيا ايالهام شده باشد و  يبه و...ايو  يكسان
  .شده باشد قيتشو ايكرده باشند  قيتشو
تمام  اياز قدرت و  يبعنوان بخش مهم تيسد و به روحانشنا يقدرت م انگريكه اسالم را ب يكس ،ينيخم يحال آقا -3

 تيوال يقدرت بنام حكومت اسالم يبا تئور سيبه بعد تا زمان بروز انقالب و آمدن به پار  48قدرت باور دارد، از سال 
 زين "يالهامات"از  ديشا زيمدت ن نيو در ا ستهيخودش ز يفرد يرو رهب هيقدرت اسالم و حكومت فق يايو در رؤ هيفق
در رأس قدرت  ياست كه شخص صالح نيا يدر آرزو ه،يفق تيو بنا به قول خودش در كتاب وال. بهره نبوده است يب

گرچه . ..كردند هيبوجود آمد استعمارگران آن را تجز يزمان هم دولت بزرگ عثمان كي ".باشد يامپراتوران عثمان
 يخطر برا نيداشتند باز ا يسلطنت ميا فاسد بودند و رژاز آنه ينداشتند و بعض اقتيل يحكام دولت عثمان شتريب

دولت قرار گرفته با قدرت و  نيشوند و بكمك مردم در رأس ا دايمردم پ انياز م ياستعمارگران بود كه افراد صالح
 يم سيحكومت قدرت، به پار يايو در رؤ يو روان يت روحيوضع نيبا چن) 46( "ننديبساط استعمار را برچ يوحدت مل

  .   ديآ
آنچه در  رينظ يدهان به حرفهائ نكهيمختلف در اطرافش به محض ا ياسيو جمع شدن نخبگان س سيبا آمدن به پار -4

خط و ربط برود شاه  نيآمده بود، باز كرد، به او هشدار داده شد كه اگر به ا هيفق تيو حكومت وال هيفق تيوال يدرسها
بر اساس آنچه به او خط و  شياش آن را گرفت و مصاحبه ها ژهيو يركيزو  تياو هم با درا. است يو او رفتن يماندن

 دياز ام يوسراسر جهان به انتشار در آمد و بارقه ا رانيدر ا يگردبده و به عنوان نظر و عمل و ميشد، تنظ يربط داده م
 شيپا نكهيمحض ا هاما ب .به ارمغان آورد رانيملت ا يوصلح و صفا را برا شياستقالل و حاكم بر سرنوشت خو يبه آزاد

گام به گام  به  ،گشت تيتثب شا يافتاد و رهبر ابشيشد،آب به آس يشاه متالش ميرژ شا يو با رهبر ديرس رانيبه ا
 تيدر رابطه با استقرار وال يهم از الهامات رانيدهد كه در ا يقرائن و شواهد نشان م. همان خط و ربط قدرت باز گشت

به نكات  ديخواه را با يآزاد ونيو روحان يمذهب يو مل يسران مل نيالبته تشتت و تفرقه ب). 47(بهره نبوده است يب هيفق
 قيو تحم يكتاتوريبا د ست،برد و سر انجام توان ياز آن بهره وافر ينيخم يبود كه آقا ينكته ا يآخر نيفوق افزود و ا

آگاه و مطلع و مسلط  يعلما نوتاه آمدك و ش،يخو تيرهبر هيجذ لهيدار بوس نيد هانيمردم  و ساكت كردن فق
 يكه از هر استبداد ينياستبداد د ميبهتر بگو ايو  هيفق تيشده، وال ختهيساختن جوانان با احساس و پرشور و برانگ

  .  كند ليتحم رانيتراست را بر مردم ا انباريخطرناك تر و ز
تفاوت كه فلسفه  نيبا ا ست،يجز فلسفه قدرت ن يزيكه باشد، چ يتحت هر نام و اسم هيفق تيحكومت وال نيبنا برا   
كند و با قلب و بدعت وجعل  يم يمردم باز نيبا د يكي نيا يگذارند ول ينم هيقرآن و اسالم ما ن،يقدرت از د يها

و  ،يشاهنشاه يكتاتوريد ا،يپرولتار يكتاتوريو هدف با د شهيسازد كه در ر يم تيو جبار تيفرعون ن،يو بنام د نيدر د
  .خطرناكتر است يدارد و بس يو همان يهمخوان يگريد يكتاتوريهر د اي
   :هيو نما ادداشتي 
  .ينيخم يو اجتهاد آقا دي؛ و رساله تقل86، ص2001 هيفور ،يچاپ انقالب اسالم ،ياهللا منتظر تيخاطرات آ  -1
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