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حکومت و والیت فقيه
نگاهی گذرا به رساله »واليت فقيه« آيت اهلل سيد مصطفی خمينی

ابوالقاسم کريمی
عبدالحسن مسلمی

1. پيشينه بحث والیت فقيه در نهضت امام خمينی
يكی از مهم ترين اقدامات راهبردی تئوريك در عرصه مبارزات انقالب اسالمی، 
طرح مبسوط موضوع »واليت فقيه« توسط امام خمينی)س( است. رهبر كبير انقالب 
اسالمی در بهمن ماه 1348شمسی، در ضمن مباحث فقهی خود، به طور تفصيلی وارد 
موضوع »واليت فقيه« شد.1 سلسله درس های ايشان به همت برخی از شاگردان، 

ضبط، پياده سازی، تدوين، تكثير و در سطحی وسيع توزيع گرديد.2

1. برای اطالع از جزئيات مربوط به تدوين و توزيع دروس واليت فقيه رك: سيد حميد روحانی، نهضت 
امام خمينی، دفتر دوم، ص730.

2. آن گونه كه در خاطرات روحانيون مبارز حاضر در نجف آمده است، ضبط اين دروس به امر شخص 
امام )برخالف رويه معمول ايشان( انجام گرفته كه اين مسئله نشان از اهتمام ويژه امام نسبت به نشر محتوای 
دروس دارد. آقايان سيد حميد روحانی و سيد هادی موسوی گيالنی )و برخی ديگر از روحانيون مبارز(، در 
ضبط و تدوين اين دروس نقش محوری داشته اند. اين دروس ابتدا به صورت درس نامه های مجزا تكثير و 
توزيع شد و بعداً به صورت يك كتاب مستقل و با عنوان نامه ای از امام موسوی كاشف القطاء منتشر و توزيع 

گرديد. 
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انتشار درس نامه »واليت فقيه« تحرك 
پردامنه ای را در ميان مبارزان مســلمان 
پديد آورد و برای نخستين بار، نسخه ای 
ايجابی برای نظام جايگزين ارايه كرد و از 
اين منظر، آن را می توان نقطه عطف مبارزات نهضت امام برشمرد؛ چرا كه در اين 
مباحث، همزمان به براندازی حكومت پهلوی و تأســيس يك نظام جديد پرداخته 
شده بود كه اين موضوع، تأسيس حكومت دينی با نظارت ولی فقيه را به عنوان يك 

»آرمان مبارزاتی« وارد ادبيات مبارزه می كرد.1 
اگرچه همزمان برخی جريان های به ظاهر ملی-   مذهبی، نه تنها تحرك خاصی در 
اين زمينه انجام ندادند، بلكه در جهت سانسور مسئله حكومت اسالمی اقدام كردند،2 
اما با وجود اين گروه های فراوانی به هواداری از حكومت اســالمی به ميدان آمدند 
و مسئله »حكومت دينی« در سال های آغازين دهه پنجاه به يك گفتمان فراگير در 
ميان مبارزان و فعاالن نهضت امام خمينی مبدل گشت و ثمرات فكری- مبارزاتی 

فراوان به دنبال داشت.3 
تأمل پيرامــون حكومت دينــی و لوازم آن، از ســابقه ای تاريخــی به موازات 
نهضت اســالمی برخوردار اســت و به تحقيق می توان ادعا كرد كه قانون اساسی 
جمهوری اســالمی ايران، محصول همين تأمالت تئوريك است. بنابراين برخالف 

1. مجموعه دروس واليت فقيه شــامل 12 درس بود كه هر دو درس در يك جزوه و مجموعًا در شش 
درسنامه، تدوين و منتشر گرديد. از اين ميان، سه درسنامه برای توزيع در مراسم باشكوه حج، آماده و ارسال 
گرديد. برای اطالع تفصيلی از حواشی مربوط به انتشار دروس واليت فقيه و بازتاب های آن در داخل و خارج 

از ايران، رك: سيد حميد روحانی، همان، ص555-712. 
2. حجت االسالم ســيد حميد روحانی از اعضای اصلی تدوين كننده جزوات واليت فقيه امام و تاريخ نگار 
انقالب اسالمی، در مورد برخورد سرد و بی اعتنايی اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی و... با مقوله حكومت 
اسالمی، نكات نابی را بيان كرده اســت. برای نمونه وی درباره عملكرد قطب زاده، بنی صدر و ابراهيم يزدی 
چنين اشاره می كند: »اينجا بود كه بنی صدر، قطب زاده و يزدی در كنار كمونيست ها و مادی گراها قرار گرفتند 
و اتحاد نامقدسی عليه حكومت اسالمی امام تشكيل دادند و توطئه سكوت عوامل شرق و غرب در برابر اين 
طرح به صورت زشت و ناموزونی جلوه پيدا كرد و روشن ساخت كه فرزندان مصدق، لنين و مائو، از حكومت 
اسالمی و واليت فقيه، تا چه پايه ای وحشت دارند و گريزانند؛ و امروز وقتی »خبرنامه« بنی صدر- قطب زاده و 
»پيام مجاهد« يزدی- قطب زاده را ورق می زنيم و جرياناتی را كه در آن روز و روزگار در اين نشريه ها منعكس 
شده است، می خوانيم، درمی يابيم كه آنچه هرگز در اين نشــريه ها حتی به صورت يك خبر منعكس نشده 

است، طرح حكومت اسالمی امام در نجف اشرف است!« رك: سيد حميد روحانی، همان، ص735. 
3. برای اطالع از اثرمندی گفتمان »حكومت دينی« و فراگيری آن رك: سيد حميد روحانی، همان، دفتر 

چهارم، ص131-453. 

یکی از مهم ترین اقدامات راهبردی 
تئوریک در عرصه مبارزات انقالب 
اسالمی، طرح مبسوط موضوع »والیت 

فقیه« توسط امام خمینی)س( است
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مدعاهای برخی از غرب گرايان،1 »جمهوری 
اسالمی« چيزی نيست كه محصول القائات 
يك گروه، جريان يا شخص خاص- آن هم 
در شــش ماهه منتهی به پيروزی )دوران 

پاريس(- باشد، بلكه نتيجه يك فرآيند فكری طوالنی به موازات مبارزات مردمی 
است. در اين ميان نقش بزرگانی مانند آيات ربانی شيرازی، شهيد مطهری، شهيد 
بهشتی، مصباح يزدی در داخل ايران و نيز برخی شخصيت های ساكن در خارج از 
ايران مانند آيات سيد محمدباقر صدر و ســيد مصطفی خمينی را نبايد و نمی توان 

ناديده گرفت. 
بعد از انتشار جزوه های واليت فقيه، و پس از دعوت امام از جامعه نخبگانی برای 
تأمل پيرامون ابعاد حكومت دينی، موضوع تعيين نوعی حكومت در محافل حوزوی 
مبارزاتی به طور جدی مورد مباحثه و مداقه علمی قرار گرفت و يكی از خروجی های 

اين سلسله مباحثات، نگارش رساله هايی در باب »واليت فقيه« بوده است. 
همزمان با طرح مسئله »واليت فقيه« و »حكومت اسالمی« در سال 48، نخبگان 
حوزوی و دانشگاهی در مظان خطاب و دعوت عمومی رهبر كبير انقالب اسالمی- با 
موضوع تأمل پيرامون ابعاد فكری و اجرايی حكومت اسالمی- قرار گرفتند.2 امام 
خمينی نخستين  بار در ضمن سلسله درس های خويش، نسل حاضر و نسل آينده را 

به تفكر پيرامون مسئله »واليت فقيه« دعوت كرد و چنين فرمود: 
ما اصل موضوع را طرح كرديم و الزم اســت نسل  حاضر و نسل 
آينده در اطراف آن بحث و فكر نمايند؛ و راه به دست آوردن آن را 

1. خصوصًا اعضای نهضت آزادی مانند دكتر ابراهيم يزدی كه در خاطراتش تالش كرده  ايده »جمهوری 
اسالمی« را محصول افكار خويش معرفی كند كه در دوران حضور امام در پاريس به ايشان القاء يا انتقال يافته 
است. مدعای جناب آقای يزدی در نوشتاری نسبتاً تفصيلی و مستقل به نقد و بررسی گذاشته شده است. برای 
اطالع بيشتر در اين زمينه رك: سهراب مقدمی شــهيدانی )به كوشش(، نخستين پيش نويس قانون اساسی 

جمهوری اسالمی ايران، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی، 1396. 
2. با مرور تصريحات امام خمينی در مورد دعوت عمومی از نخبگان حوزوی و دانشگاهی به منظور تبيين 
ابعاد حكومت دينی، اين نتيجه به دست می آيد كه قانون اساسی و دولت ســازی در عصر پيروزی انقالب 
اسالمی، كاماًل خودآگاه و از پيش برنامه ريزی شــده و مهم تر از همه، اصيل و بومی بوده است و نه تقليدی و 
وارداتی! بر عكس اتفاق تلخی كه در دوران پس از پيروزی نهضت مشــروطه به وقوع پيوست و به مصادره 
نهضت به دست نيروهای غير اصيل و وابسته، منجر شد. صد البته زمينه سازی برای تكرار تجربه مشروطه 
از سوی برخی روشنفكران ايرانی نيز صورت پذيرفت اما هوشــمندی و حضور بهنگام شخصيت های علمی 
اصيل و عنصر رهبری و روشنگری عمومی، موجب حراست انقالب و پيش گيری از تكرار تجربه تلخ مصادره 

و تحريف نهضت شد. 

در  اسالمی  انقالب  کبیر  رهبر 
بهمن ماه 1348شمسی، در ضمن 
مباحث فقهی خود، به طور تفصیلی 

وارد موضوع »والیت فقیه« شد
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پيدا كنند. سستی، سردی و يأس را از خود دور 
نمايند و ان شاءاهلل تعالی كيفيت تشكيل و ساير 
متفرعات آن را با مشورت و تبادل نظر به دست 

بياورند.1
ايشان همچنين بعد از انتشار درس گفتارهای 
»واليت فقيه«، اين دعــوت را بارها تكرار كرد 
تا مسئله »حكومت اســالمی« به يك جريان اجتماعی-  فكری در محافل تخصصی 
و عمومی بدل گردد. از جمله در نخستين رهنمودنامه های مكتوب امام با موضوع 
دعوت به مطالعه پيرامون »حكومت اســالمی«، خطاب به دانشجويان ايرانی مقيم 

اروپا چنين آمده است: 
بايد كوشش كرد و پرده از تبليغات مسموم چند صد ساله اجانب 
برداشت. شما نسل جوان موظف هســتيد غرب زده ها را از خواب 
بيدار كنيد و فجايع حكومت های ضد انسانی آنها و عمال آنها را برمال 
نماييد و طرز حكومت اسالم را كه مع األســف بسيار عمر كوتاهی 
داشت و در همان چند صباح، راه و روش اسالم را در واليت و والی 
روشن كرد به جوامع عموماً و به فرزندان اسالم خصوصاً گوشزد كنيد 

و صفوف خود را فشرده تر سازيد.2 
امام خمينی در پيام ديگری خطاب به دانشجويان مسلمان مقيم امريكا و كانادا، 
آنان را به كوشش و اهتمام در جهت پياده سازی »طرح حكومت اسالمی« و »بررسی 

مسائل آن« دعوت كرده، چنين فرمود: 
بر شما جوانان ارزنده اسالم- كه مايه اميد مسلمين هستيد- الزم 
می باشد كه... در شناسايی اسالم بيشتر جديت كنيد، تعاليم مقدسه 
قرآن را بياموزيد و به كار بنديد، با كمال اخالص در نشــر و تبليغ 
و معرفی اســالم به ملل ديگر و پيشــبرد آرمان های بزرگ اسالم 
بكوشيد. برای پياده كردن طرح حكومت  اسالمی  و بررسی مسائل 

1. سيد روح اهلل خمينی، واليت فقيه، حكومت اسالمی، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(، 
ص106. 

2. سيد حميد روحانی، همان، جلد دوم، ص739. نامه ای به تاريخ 27تيرماه 1349. 

انتشار درس نامه »والیت فقیه« 
میان  در  را  پردامنه ای  تحرک 
مبارزان مسلمان پدید آورد و برای 
نخستین بار، نسخه ای ایجابی برای 
نظام جایگزین ارایه کرد و از این 
منظر، آن را می توان نقطه عطف 

مبارزات نهضت امام برشمرد
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آن اهتمام بيشتری به خرج دهيد.1 
همچنين امام در پيام ديگری خطاب به ملــت و علما و روحانيون ايران ، بار ديگر 

همگان را به تحقيق پيرامون حكومت اسالمی دعوت كرد و چنين فرمود: 
تعليمات اسالم را نصب العين قرار دهيد... و احكام اسالم و كيفيت 
حكومت  اسالمی  را تحقيق و نصب العين خود قرار دهيد، و ناآگاهان را 

آگاه نماييد. باشد كه خداوند قهار اساس اين ظلم را برچيند.2 
دعوت همگانی امام از قشــرهای مختلف برای تفكر پيرامــون ابعاد »حكومت 
اسالمی«، در تمام ايام مبارزه ادامه يافت و در موارد مختلف به عنوان يك مطالبه 
جدی و ثابت، مطرح می شد. به عنوان نمونه امام خمينی در پيامی به تبيين وظايف 
روشنفكران مسلمان در قبال نهضت اســالمی می پردازد و در بخشی از اين پيام، از 
دانشجويان ايرانی برای تحقيق و تفكر پيرامون »حكومت اسالمی« دعوت به عمل 

می آورد. در بخشی از پيام امام چنين می خوانيم: 
اكنون بر شما جوانان روشــنفكر و بر تمام طبقات ملت است كه: 
سرلوحه هدفتان اسالم و احكام عدالت پرور آن باشد؛ و ناچار بدون 
حكومت  اسالمی  عدالت خواه، رســيدن به اين هدف محال است. 
توال و تبرا دو اصل اساسی اسالم است: بايد با حكومت عدل موافق 
و به حاكم عادل دل ببنديد؛ و از رژيم غير اســالم و غير اسالمی كه 
در رأس آن رژيم منحط پهلوی است تبرا كنيد؛ و با كمال صراحت 
مخالفت خود را اظهار و در ســرنگون كردن آن كوشا باشيد و در 
غير اين صورت روی اســتقالل و آزادی را نمی بينيد... بايد جوانان 
روحانی و دانشــگاهی قســمتی از وقت را صرف كنند در شناخت 
اصول اساسی اسالم كه در رأس آن توحيد و عدل و شناخت انبيای 
بزرگ، پايه گذاران عدالت و آزادی است، از ابراهيم خليل تا رسول 
خاتم- صلی اهلل عليه و آله و عليهم اجمعين- و در شناخت طرز تفكر 
آنها از نقطه اقصای معنويت و توحيد تا تنظيم جامعه و نوع حكومت 
و شــرايط امام و اولی االمر و طبقات ديگر، از امرا و والت و قضات و 
فرهنگيان كه علما هستند و متصديان ماليات اسالمی و شرايط آنها 

1. صحيفه امام، ج 2، ص 440، در تاريخ 17 مرداد 1351. 
2. همان، ص453-452، به تاريخ 20 شهريور 1351. 
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تا برسد به شرطه و كارمندان شهربانی؛ و ببينند 
اسالم چه كسانی را برای حكومت و كارمندان 
آن به رسميت شــناخته و چه كسانی از شغل 
حكومت و شــاخه های آن مطرود است... بايد 
برنامه و نشريات همه جناح ها بدون ابهام متكی 
به اسالم و حكومت اسالمی باشد... الزم است 
فعاليت های اسالمی و نشريات شما در ايران خصوصًا حوزه علميه 
زنده قم و دانشگاه های بيدار، نشــر و منعكس گردد تا قشر داخل و 
خارج به پشتيبانی هم دلگرم و با هم، هم صدا شوند و به همكاری با 

هم برخيزند.1

2. آیت اهلل سيد مصطفی خمينی و مسئله والیت فقيه
آيت اهلل سيد مصطفی خمينی از نخســتين مجتهدانی است كه به موازات مطرح 
شدن مسئله »واليت فقيه« توسط امام خمينی)ره(، به دعوت نخبگانی و همگانی امام 
لبيك گفت، و به بسط و تأمل پيرامون »حكومت و واليت فقيهان« پرداخت. حاصل 
تأمالت فكری ايشان در برخی آثار وی مندرج است كه از جمله می توان به رساله 
»اإلسالم و الحكومه«2 و مباحث »واليت فقيه« ايشان در ضمن كتاب البيع اشاره كرد. 
»واليت الفقيه« عنوان مجموعه ای از مباحث آيت اهلل سيد مصطفی خمينی پيرامون 
»واليت فقيه« است كه در ضمن مباحث كتاب البيع ايشان آمده بود و بعداً از آثار 
و دست نوشــته های مرحوم آقا مصطفی خمينی استنساخ شــده است.3 اين رساله 
نخستين بار در ســال 1376، به زبان عربی و بالغ بر 80 صفحه، در كتابی با عنوان 

1. صحيفه امام، ج 3، ص328-324. )24 بهمن 1356( خطاب به انجمن های اسالمی دانشجويان در اروپا. 
2. اين رساله به طور مستقل منتشر نشده و اثری از آن نيست اما در برخی مقاالت علمی كه در نشريات 
وابسته به مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی منتشر شده اند، از اين رساله نام برده شده و به نسخه خطی 
آن ارجاع داده شده است. برای نمونه رك: محمدصادق مزينانی، »ديدگاه های شهيد مصطفی خمينی درباره 
واليت و حكومت اسالمی«، حضور، ش21، پاييز 1376، ص125-96. گفتنی است اين مقاله به همين عنوان 

و با همان محتوا در مجله حوزه، مرداد و شهريور- مهر و آبان 1376، شماره 81 و 82، منتشر شده است. 
3. اين رساله توسط جناب حجت االسالم والمسلمين سيد محمد سجادی از شاگردان آيت اهلل سيد مصطفی 
خمينی در نجف استنساخ شده، كه بعد از حضور در ايران زحمات زيادی در جهت احيای آثار استاد متحمل 

شده است. با تأسف فراوان بخش هايی از مباحث واليت فقيه آقا مصطفی از دست رفته است. 

بعد از انتشار جزوه های والیت 
فقیه، و پس از دعوت امام از جامعه 
نخبگانی برای تأمل پیرامون ابعاد 
تعیین  موضوع  دینی،  حکومت 
نوعی حکومت در محافل حوزوی 
مبارزاتی به طور جدی مورد مباحثه 

و مداقه علمی قرار گرفت
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ثالث رسائل، توسط مؤسســه تنظيم و نشر آثار 
امام خمينی به چاپ رســيد.1 همچنين اين متن 
در كتاب رسائل فی واليه الفقيه در سال 1382 به 
كوشش محمدكاظم رحمان ستايش توسط دفتر 

تبليغات حوزه علميه قم منتشر شده و البته به صورت مستقل نيز در نرم افزار جامع 
فقه اهل بيت)ع( قرار داده شده است.  

رساله »واليت فقيه« آيت اهلل سيد مصطفی خمينی در چهلمين سالگرد شهادت 
ايشان برای نخســتين بار به زبان فارسی ترجمه شــده و به زودی در اختيار عموم 
مخاطبان قرار می گيرد. اين رســاله از جهت تنوع و تعدد ادلــه موافقان و منكران 
»واليت سياســی فقها در عصر غيبت« و »اثبات و انكار ضــرورت حكومت دينی 
توسط ولی فقيه« اثری كم نظير است و بر اساس شواهد موجود، به دنبال طرح مسئله 

»واليت فقيه« توسط امام خمينی، و برای بسط اين نظريه به تحرير درآمده است.2
گرچه اين رســاله ســال ها در دســترس همگان بوده اســت اما به دليل عدم 
اطالع رسانی بايســته، از سوی محققان عرصه »فقه سياســی« به اين رساله مهم و 
گران سنگ، توجه شايانی نشده اســت. اين كم توجهی در فقدان ارجاعات علمی به 
اين اثر، يا در نبود مقاالت توصيفی مرتبط )جز برخی موارد محدود(3 و همچنين به 
واسطه عدم بازتاب در برخی موسوعه های مربوطه، قابل مشاهده است.4 متأسفانه 

1. در سال 85 چاپ دوم اين رساله نيز وارد بازار نشر شده است. 
2. در بخش پايانی كتاب، در ذيل عنوان »پيشينه بحث واليت فقيه در نهضت امام خمينی«، مستندات و 

تاريخچه مسئله مزبور به تفصيل مورد بررسی قرار گرفته است. 
3. گفتنی است طبق تتبع نسبتًا تام نگارنده، تنها دو مقاله نســبتًا تفصيلی در معرفی انديشه های سياسی 
آيت اهلل سيد مصطفی خمينی )با محوريت رساله واليت فقيه( منتشــر شده است كه البته امری قابل تقدير 

است. برای مطالعه اين دو مقاله رك: 
الف. محمدصادق مزينانی، »ديدگاه های شهيد مصطفی خمينی درباره واليت و حكومت اسالمی«، حوزه، 
مرداد و شهريور- مهر و آبان 1376، ش81 و 82. گفتنی است اين مقاله بار ديگر به همين عنوان و با همين 

محتوا در )مجله حضور، ش21، پاييز 1376، ص125-96( منتشر شده است. 
ب. يعقوب علی برجی، واليت فقيه در انديشه فقيهان؛ شهيد مصطفی خمينی و واليت فقيه، تهران، سازمان 

مطالعه و تدوين كتب علوم انسانی دانشگاه ها )سمت(، دانشگاه امام صادق)ع(، 1385. 
4. چنان كه به عنوان مثال، در كتاب رسائل سياسی- اسالمی دوره پهلوی به قلم محقق محترم جناب آقای 
رسول جعفريان، اسمی از اين رساله به ميان نيامده است، با آن كه جناب ايشان در مقام تجميع توليدات مرتبط 
با مقوله سياست ورزی دين مدارانه و مطالب مرتبط با حكومت اسالمی بوده اند و در حالی كه رساله واليت فقيه 

آيت اهلل سيد مصطفی خمينی نخستين بار در سال 76 و دومين بار در سال 82 چاپ شده بود. 
رك: رسول جعفريان، رسائل سياسی- اسالمی دوره پهلوی، )مجموعه دو جلدی در 1744 صفحه(، تهران، 

مركز اسناد انقالب اسالمی، 1384. 

امام خمینی نخستین  بار در ضمن 
سلسله درس های خویش، نسل 
حاضر و نسل آینده را به تفکر 
پیرامون مسئله »والیت فقیه« 

دعوت کرد
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مدخل های دانشــنامه ای نيز در اين جهت گرفتار نقصان اســت و نوعًا به انديشه  
سياسی و حكومتی آيت اهلل سيد مصطفی خمينی توجهی نداشته است.1 چه بسا يكی 
از داليل عدم توجه محافل علمی حوزوی و دانشگاهی به اين اثر، عدم ترجمه آن به 
زبان فارسی بوده باشد. اين مسئله بيش از پيش ضرورت ترجمه اثر مزبور را نشان 

می دهد.2 

1. برای اطالع دقيق از مسئله، مراجعه كنيد به مدخل »خمينی، روح اهلل« در دايره المعارف بزرگ اسالمی و 
مدخل »خمينی، سيد مصطفی« در دايره المعارف تشيع كه در هر دو دانشنامه مشهور ايرانی، به انديشه سياسی 
آقا مصطفی نپرداخته اند. نواقص موجود در مدخل نخســت تفصياًل در اثری مستقل بيان شده است. برای 
اطالع تفصيلی، رك: سهراب مقدمی شهيدانی و ميثم عبداللهی چيرانی، »نقدی بر مدخل خمينی، روح اهلل در 
دايره المعارف بزرگ اسالمی«، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی، 1395، ص162-171. 
همچنين مقاله »خوانش انتقادی بازتاب زندگی و زمانه آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، در دو دايره المعارف 
مشهور ايرانی« كه در آن به ذكر اشكاالت وارده بر مداخل در مورد شخصيت و انديشه سياسی آيت اهلل سيد 

مصطفی خمينی پرداخته  شده است. 
گفتنی آن كه مدخل نخست به قلم قائم مقام مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام نوشته شده و با توجه به اطالع 
تفصيلی ايشان از آثار آيت اهلل ســيد مصطفی خمينی )چه اين كه اكثر اين آثار و از جمله رساله واليت فقيه، 
توسط همان مؤسسه منتشر شــده(، انتظار می رفت گزارشــی در خور در زمينه انديشه حكومتی و سياسی 
آن شهيد و معرفی اين رساله مهم، ارايه گردد كه شوربختانه چنين نشــده و تنها به ذكر نام اين رساله مهم 
بسنده شده است. )رك: دايره المعارف بزرگ اسالمی، ج22، ص758( بحث واليت فقيه آقا سيد مصطفی، 
در زمان غربت امام خمينی در دوران مبارزه و در لبيك به دعوت ايشان نوشته شده و نمادی از حضور فعال 
آيت اهلل سيد مصطفی خمينی در عرصه مبارزات سياســی و تكاپوی تئوريك در جهت تحقق حكومت دينی 
تلقی می شود و از اين جهت جا داشت كه در مدخل مربوط به آن شخصيت مبارز، به طور شاخص مورد توجه 

قرار می گرفت. 
در مدخل »سيد مصطفی مصطفوی خمينی« در دايره المعارف تشيع نيز رساله واليت فقيه مورد بی مهری 
كامل قرار گرفته و نويسنده اين مدخل )عمادالدين باقی(، به رغم اشاره به نامه دو رساله »العوائد و الفوائد« 
و »دروس االعالم و نقدها« كه به همراه رســاله »واليت فقيه« در يك مجلد چاپ شده، هيچ اشاره ای به نام 

اين رساله ننموده است كه بسيار تعجب برانگيز و تأسف بار است. رك: دايره المعارف تشيع، ج7، ص280. 
2. عواملی از اين دست موجب شد كه اين رساله در چهلمين سالگرد شهادت مؤلفش، برای نخستين بار به 
زبان فارسی ترجمه شود و اكنون به همراه تعليقه ها و تحقيقات نسبتاً تفصيلی آماده طبع شده است. گفتنی آن 
كه ترجمه اين رساله بر مبنای متن متخذ از منبع دوم )رسائل فی واليه الفقيه( صورت پذيرفته است، اگرچه 
در مرحله تعليقه نويسی ناگزير تحقيقات مندرج در ذيل هر دو متن مالحظه گرديده است. شايان ذكر است كه 
دو متن در بخش تحقيقات، تفاوت خاصی با يكديگر نداشتند. بر اساس بررسی های مقايسه ای، مشخص گرديد 
كه جناب آقای رحمان ستايش- جز در برخی موارد معدود- تحقيقات خاصی در ذيل مباحث نداشته اند و 
تنها به نگارش مقدمه ای مختصر بسنده كرده اند. شــاهد آن كه در فصل دوم رساله، ذيل بحث »ما للحاكم 
الشرعی من الواليه فی أطوار الفقه« در بخش تحقيق هر دو متن )چه متن منتشر شده توسط مؤسسه تنظيم و 
نشر و چه متن مندرج در كتاب رسائل في واليه الفقيه، ص751( به كتاب بلغه الفقيه، ج3، ص234، ارجاع 
داده شده است؛ حال آن كه طبق تحقيق، مشخص شد كه اين متن مربوط به كتاب مذكور نبوده، بلكه مربوط 
به كتاب العناوين الفقهيه است كه نشــانی كامل در جای خود در همين ترجمه ذكر گرديده است. همچنين 
در ذيل بحث »الدليل العقلی للمسأله« پاورقی شــماره 1، در متن اصلی، به نحو مطلق و بدون ذكر شناسنامه 
دقيق و تعيين چاپ قديم يا جديد به كتاب تذكره الفقهاء ارجاع داده شده است. و نيز در بحث »الدليل العقلی 
للمسأله« ذيل »حول عويصه فی مسأله جعل الواليه العامه عقاًل« هر دو متن در ارجاع به اثر اصولی مؤلف شهيد 
»تحريرات فی االصول، ج2، ص 34-30«، اشتباه صورت گرفته كه ارجاعات دقيق با توضيحات مربوطه در 

جای خود بيان شده است. 
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رساله »واليت فقيه« شــامل يك »تمهيد«، 
دو مقدمه، و نه »جهت« اســت. عمده مباحث 
غير لفظی مربوط به ضرورت تشكيل حكومت 
اســالمی و واليت فقيه، در بخــش مقدمات 
آمده اســت. آيت اهلل ســيد مصطفی خمينی 
در بخش های مقدماتی اين رســاله گذشته از 
استدالل های عقلی، در ضمن يك سلسله مباحث 

تحليلی از كاركردهای رسالت و نبوت و تحليل ماهوی قوانين اسالمی سخن به ميان 
می آورد و به برخی شبهات در اين باب پاسخ می گويد. آنگاه مؤلف در »جهت اول«، 
پيرامون دليل لفظی در مسئله واليت فقيه سخن گفته و به دسته بندی و بررسی آيات 
و روايات مربوطه پرداخته است. موضوع »جهت دوم«، اجماعات منقول و محصل در 
واليت فقيه است. »جهت سوم« به موضوع خراجات و ماليات اسالمی و ارتباط آن با 
ضرورت تشكيل حكومت اسالمی اختصاص دارد. در »جهت چهارم« اقسام واليت 
اعتباری و حيطه اختيارات فقيه مورد بررســی قرار می گيرد و نويسنده در »جهت 
پنجم« به ارزيابی علمی روايات دال بر اختصاص حكومت و بيعت به ائمه)ع(، و به 
نقض و ابرام سندی و داللی روايات مربوط به ممنوعيت تشكيل حكومت دينی در 
عصر غيبت می پردازد. مؤلف در »جهت ششم« شرايط حاكم اسالمی را بحث كرده 
و در »جهت هفتم« به بحث از امور مورد ترديــد در حيطه اختيارات فقيه پرداخته 
است. »جهت هشتم« به شرايط تصدی زعامت و »جهت نهم« به بررسی وقوع تزاحم 

بين واليت فقيه حاكم با واليت ساير فقيهان اختصاص يافته است. 

3. امتيازات رساله والیت فقيه آیت اهلل سيد مصطفی خمينی
از جمله امتيازات اين اثر به شرح ذيل است: 

1. مؤلف تمام اهتمام خويش را به كار گرفته تا هر آنچه از منابع چهارگانه استنباط 
)كتاب، سنت، عقل و اجماع(1 كه امكان استدالل به آن در اثبات واليت فقيه وجود 
دارد را در سلسله بحث های خويش به كار بندد. لذا اين رساله به رغم ايجاز و اختصار، 

1. ادله مورد توجه مؤلف را نمی توان به همين منابع چهارگانه محدود كرد، چه اينكه ايشان گاه از قواعد 
فقهی و گاه از تحليل های تاريخی و تفسير خاص از ســيره انبياء و ائمه هدی)ع( يا حتی مباحث زبان شناختی 

و... نيز استفاده جسته است. 

خمینی  مصطفی  سید  آیت اهلل 
از نخستین مجتهدانی است که 
به موازات مطرح شدن مسئله 
امام  توسط  فقیه«  »والیت 
خمینی)ره(، به دعوت نخبگانی 
و همگانی امام لبیک گفت، و به 
بسط و تأمل پیرامون »حکومت و 

والیت فقیهان« پرداخت
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دربرگيرنده شــمار زيادی از ادله قرآنی، روايی، 
عقلی و عقاليی برای اثبات واليت فقيه و ضرورت 

تشكيل حكومت توسط ولی فقيه است. 
2. نويســنده با وسعت مشــربی مثال زدنی 
و ســتودنی، بهترين تقرير را از ادله و شــبهات 
مخالفان واليت سياســی فقها، ارايه كرده و در 
ضمن مباحث خويش بدان پاسخ گفته و البته در 
موارد معدودی، از اظهــار نظر قطعی خودداری 

كرده و مخاطب را به تدبر و تفكر در آن مسئله دعوت نموده است.
3. تقسيم بندی رتبی ادله و باب بندی مباحث و عنوان گذاری های ابتكاری، از جمله 
امتيازات اين اثر است كه شــاكله تازه ای به مباحث مربوط به »واليت فقيه« داده 
است. بيان اقسام واليت اعتباری )واليت اختياری، واليت غير اختياری، واليت عامه 
مطلقه و واليت عامه مقيده( و همچنين بازشماری وظايف و اختيارات فقهی حاكم 

شرعی )ولی فقيه(، از جمله نكات ممتاز اين رساله است. 
4. مؤلف با نگاهی تيزبينانه و كالن نگر به همه ابواب فقه از يك سو و نيز با تحليلی 
جامع و عميق به مناسبات اجتماعی و ملزومات حيات بشری، تالش كرده ضرورت 
حكومت و لزوم تصدی گری سياســی- حاكميتی فقيهان را اثبات نمايد و از همين 
حيث، او با نگاهی فراتر از منتقدان واليت فقيه، تالش كرده ســاحت بحث خويش 
را در ادله لفظی منحصر ننمايد. گرچه در هنگامه بحث روايی به صورت كاماًل فنی، 
جهات صدوری، سندی، درايه ای و داللی روايات شريفه )در موافقت يا مخالفت با 

واليت فقيه( را بررسی كرده است. 
5. آيت اهلل سيد مصطفی خمينی از جمله فقهايی است كه به نحو نسبتًا تفصيلی به 
تبيين مسئله »تزاحم فقها با ولی فقيه« پرداخته  و بر اين باور است كه بعد از تشكيل 
حكومت و بر عهده گرفتن رهبری و تصدی اداره كشور، در مصالح و مفاسد فقط بايد 
از ولی فقيه تبعيت كرد. ايشان حق دخالت در امور- به صورتی كه موجب تضعيف 
حكومت اسالمی شود- را بر ساير فقيهان جايز نمی داند. به نظر وی، اجرای حدود 
و گرفتن ماليات هم برای آنها جايز نيست؛ چون اين امور از اختيارات حاكم و والی 
است و مراد از حاكم در اينجا، حاكم در »مقبوله عمر بن حنظله« نيست؛ چون در اين 
روايت، موضوع تعيين تكليف حكم كردن بين دو فرد در يك نزاع شخصی و جزئی 

آیت اهلل سید مصطفی خمینی 
از جمله فقهایی است که به 
تبیین  به  تفصیلی  نسبتًا  نحو 
مسئله »تزاحم فقها با ولی فقیه« 
پرداخته  و بر این باور است که 
بعد از تشکیل حکومت و بر 
عهده گرفتن رهبری و تصدی 
اداره کشور، در مصالح و مفاسد 
فقط باید از ولی فقیه تبعیت کرد
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است ولی در بحث مالياتی و حدود، مراد حاكم 
مبسوط اليد است نه حاكم بدون قدرت. 

همچنيــن در موضوع قضــاوت-  در فرض 
تشكيل حكومت - نيز ايشان بر اين باور است كه 

دليلی بر اعتبار حكم او وجود ندارد. لذا عدم جواز تزاحم فقيه غير حاكم با ولی فقيه، 
نسبت به موضوع قضاوت و پايان بخشيدن به نزاع ها هم جاری است؛ چون در فرض 
تشــكيل حكومت، دليلی بر اعتبار حكم او وجود ندارد. پس بر ديگران نيز واجب 
است كه در نظر و عقيده از او تبعيت كنند؛ مگر در اموری كه به تخلف از حكومت و 

تضعيف آن منجر نشود. ايشان برای اين مدعا دو دليل ذكر می كند: 
1. دليلی نداريم كه به اطالق آن برای جواز تصدی فقيه غير حاكم، 

در صورت وجود ولی فقيه، داللت داشته باشد. 
2. در حكومت هــای عرفی نيز چنين اســت كه بــا وجود حاكم 
مبسوط اليد، در حكومت مركزی، در عرض او كسی در امور حكومتی 
دخالت نمی كند. بله؛ در صورتی كه ولی فقيه از وظايف خود تخلف 
كند، ناگزير از واليت ساقط است و در صورت امكان بر ديگران الزم 
اســت كه او را از حكومت منع كرده و ديگری را نصب يا خودشان 

مسئوليت را برعهده بگيرند. 
6. مرحوم شهيد ســيد مصطفی خمينی اجتهاد، عدالت، سياستمداری، آگاهی به 
اوضاع زمانه و توانمندی در تشخيص مصالح و تنظيم امور را از جمله شرايط حاكم 
اسالمی برشمرده است؛ گرچه همه فقها در خالل بحث »واليت فقيه« متعرض اين 

بحث نشده اند. 
7. مؤلف شهيد در بخش ادله لفظی، مجموعًا به 22 روايت استدالل كرده است 
كه 15 روايت آن با كتاب عوائد األيام مرحوم نراقی مشــترك است؛ با اين تفاوت 
كه مرحوم نراقی بر خالف مرحوم ســيد مصطفی خمينی به بررسی داللی و سندی 

روايات نپرداخته است. 
8. از جمله امتيازات رساله »واليت فقيه« سيد مصطفی خمينی، استدالل به آيات 
قرآن كريم برای اثبات واليت فقيه است؛ حال آن كه در ساير آثار متقدم و متأخر، 
چنين رويه ای مشاهده نمی شود و اكثر قريب به اتفاق فقها، در مقام طرح ادله نقلی 
واليت فقيه، به تمســك به آيات قرآن نپرداخته اند لذا از اين جهت رساله حاضر 

از جمله امتیازات رساله »والیت 
خمینی،  مصطفی  سید  فقیه« 
استدالل به آیات قرآن کریم برای 

اثبات والیت فقیه است
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اثری ممتاز است.  
گفتنی آن كه گرچه برخی از فقهای ديگر نيز مانند آيت اهلل سيد مصطفی خمينی 
مستقيمًا و به عنوان دليل مستقل، به برخی آيات استدالل كرده اند و برخی ديگر نيز 
به نحو استطرادی و غير مستقيم، گاه از آيات قرآنی نيز استفاده كرده اند، كه بررسی 
تطبيقی و تفصيلی اين بحث، در خالل ترجمه واليت فقيه آمده و ان شاءاهلل به زودی 

در اختيار مخاطبان ارجمند قرار خواهد گرفت. 


