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تحليل ادله غيرلفظی )عقلی- عقالئی( 
اثبات ضرورت تشکيل »حکومت دینی« 

در منظر آيت اهلل سيد مصطفی خمينی 

عبدالحسن مسلمی
مقدمه

آيت اهلل سيد مصطفی خمينی از نخســتين مجتهدانی است كه به موازات مطرح 
شدن مسئله واليت فقيه توسط امام خمينی)ره( به بسط و تأمل پيرامون اين مسئله 
پرداخت و حاصل تأمالت فكری ايشــان در برخی آثار وی مندرج است. از جمله 
مهم ترين اين آثار كه اكنون در دســت قرار دارد، رساله ای با همين عنوان )واليت 
فقيه( است كه توسط جناب حجت االسالم سيد محمد سجادی )از شاگردان ايشان 
در نجف( از آثار و دست نوشته های مرحوم آقا مصطفی خمينی استنساخ و استخراج 
شده است. اين رساله )به عربی( و بالغ بر 80 صفحه است كه در در كتابی با عنوان 
ثالث رسائل در سال 85 توسط مؤسســه تنظيم و نشر آثار امام خمينی چاپ شده 
است. متن اين رساله همچنين در نرم افزار فقه قرار داده شده و در دسترس همگان 
است اما به دليل عدم اطالع محققان عرصه »فقه سياسی« چندان به اين رساله مهم 

و گران سنگ توجهی نشده است. 
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رساله »واليت فقيه« شامل يك »تمهيد«، 
دو مقدمه و نه جهت اســت. عمده مباحث 
غير لفظی مربوط به واليت فقيه در بخش 

مقدمات آمده است. 
جهت اول: پيرامون دليل لفظی در مسئله 

)دسته بندی و بررسی آيات، روايات مربوطه( 
جهت دوم: اجماعات منقول و محصل در واليت فقيه 

جهت سوم: ضرائب )خراجات و ماليات( اسالم اقتضای حكومت اسالمی دارد 
جهت چهارم: در اقســام واليت اعتباری و آنچه كه مقصود از اثباتش برای فقيه 

است 
جهت پنجم: پيرامون بعض رواياتی كــه داللت بر اختصاص حكومت و بيعت بر 

ائمه)ع( دارد 
جهت ششم: پيرامون شرايط حاكم اسالمی

جهت هفتم: پيرامون اموری كه تفويضش به فقيه مورد ترديد است
جهت هشتم: تصدی زعامت مشروط به شروط است

جهت نهم: پيرامون ممنوع بودن فقيه از مزاحمت زعيم و امام
آيت اهلل خمينی در بخش هايی از اين رساله، گذشته از استدالل های عقلی، در ضمن 
يك سلســله مباحث تحليلی، از كاركردهای رسالت، نبوت و تحليل ماهوی قوانين 
اسالمی سخن به ميان می آورد و به برخی شبهات در اين باب پاسخ می گويد. در اين 
مقاله تالش می شود برخی ادله غير لفظی اثبات ضرورت تشكيل حكومت دينی با 
محوريت ولی فقيه، از منظر مرحوم آيت اهلل مصطفی خمينی مورد بررسی قرار گيرد. 

تحليل عقالنی از علت بعثت انبياء و قرار گرفتن حکومت دینی در 
امتداد آن 

در بخش تمهيد، ايشان به حيطه وظايف پيامبران)ص( پرداخته و تشكيل حكومت 
را يكی از وظايف ايشان برمی شمارد و اين شبهه كه »طبيعت و غرائز موجود در مردم 
برای اصالح زندگی بشر كافی است و با توجه به اينكه طبع و ذات انسان اجتماعی 
اســت به پيامبری كه عهده دار قوانين سياسی باشــد، احتياج ندارد« را »سست و 

از  خمینی  مصطفی  سید  آیت اهلل 
به  که  است  مجتهدانی  نخستین 
موازات مطرح شدن مسئله والیت 
فقیه توسط امام خمینی)ره( به بسط 

و تأمل پیرامون این مسئله پرداخت
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واهی برمی شمارد«.1 البته بر تأكيد بيشتر و شديدتر اسالم بر امور اخروی، تصريح 
می نمايد.2 

حکومت دینی و پيشگيری از اندراس اسالم
ايشان دليل اهتمام پيامبر)ص( به »رهبری و تشكيل حكومت« را »ترويج اسالم 
و معرفی آن در جامعه آن زمان و رساندن پيام اســالم به گوش ديگران تا روز 
قيامت« برمی شــمارد3 »تا با از دنيا رفتن پيامبر دين از جامعه رخت برنبندد.«4 
از منظر وی »پيامبر برای جلوگيری از اندراس و به حاشــيه رفتن دين عهده دار 
اين امور سياسی شد.«5 نويســنده در بخش ديگر از مباحث، به ماهيت و ساختار 
و كاركردهای فرازمانی و فرامكانی »قوانين اســالم« اشاره می كند كه »عهده دار 
سعادت بشر در همه شــئون و امور زندگی بشر اســت.« اين مسئله كه »قوانين 
اســالمی به مراحل و جايگاه هــای گوناگون و جهات مختلف فــردی و جمعی و 
اجتماعی پرداخته«، »هيچ موضوع كوچك و بزرگی )كنايه از بی اهميت و با اهميت( 
در زندگی بشری، كه اســالم بدان نپرداخته باشد وجود ندارد«، مهم دليل بر آن 

است كه »اسالم دين دنيا و آخرت است.«6 

بررسی تطبيقی اسالم با سایر ادیان الهی
آقا مصطفی خمينی در ضمن بحثی به واكاوی »معنای دين« می پردازد و در مقام 
مقايسه دين اسالم با ساير اديان الهی )و به طور خاص يهوديت و مسيحيت(، تصريح 
می كند كه »كلمه دين- همانطور كه بدواً از آن به ذهن می آيد- به معنای آنچه كه 
بشر را فقط متوجه آخرت می كند نيست بلكه دين همان سياست بلندمرتبه ای است 
كه عهده دار جميع جهات سعادت در امور جزئی و كلی و دنيوی و اُخروی است.« وی 
در مورد »ساير قوانين و اديان« بر اين باور است كه »قانون های اساسی آنها قاصر 

1. الســيد مصطفی الخمينی)قدس(، ثالث رســائل؛ )واليه الفقيه(، مؤسســه تنظيم و نشــر آثار االمام 
الخمينی)س(، مؤسسه العروج، الطبعه الثانيه، 1385ش، ص3. 

2. همان، ص4. 
3. همان. 

4. همان، ص5. 
5. همان. 
6. همان. 
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از احكام فردی و روحی است بلكه حتی آنها از امور دنيايی بشر هم قاصر هستند.«1 

تعيين رهبر جامعه اسالمی؛ وظيفه بدیهی رسول خاتم
مسئله »سفارش و تعيين رهبر« در منظر نويسنده »از اصول و ريشه های رسالت 
خاتم« اســت و نمی توان تصور كرد كه »دين آن حضرت بدون جانشين و رهبر در 
اماكن و شهرها و زمان های مختلف و نه در يك دوران، بلكه در تمام دوران ها، بدون 
رهبر باشد.« ايشان در ضمن يك استفهام انكاری مدعی می شود كه به دليل پيدايش 
»اهمال و هرج و مرج«، نيازی به »دليل لفظی  كه در آن فرمان به تشكيل حكومت 
به يكی از شــيوه های حكومتی عصر حاضر«، وجود ندارد؛ بلكه برای »جلوگيری از 
فساد در شهرها و بين مردم«، پيامبر وظيفه دارد »تا يك وظيفه كلی برای مسلمين و 

رهبران و بزرگان تعيين كند.«2 
ايشان بعد از تبيين جايگاه و نقش تشكيل حكومت )در جهت حفظ ديانت در زمان 
فقدان نبی)ص((، اين مســئله را به ضرورت عقالئيه ارجاع می دهد و برای اثبات 
ضرورت عقالئيه تشكيل حكومت، به طرح چند پرســش اساسی می پردازد: »آيا 
انسان عاقلی در عالم يافت می شود كه حكم به بر عهده گرفتن مثل اين كار نكند؟... 
آيا عقل سليم و يك ذهن منطقی و مســتقيم اين راه را انتخاب می كند؟ و احتمال 

نمی دهد كه خدا چنين مأموريتی به پيامبر داده باشد؟«3 
ايشان با اشاره به آن كه ارسال رسل و انزال كتب از لطف كريمانه الهی سرچشمه 
می گيرد، عدم اســتدامه اين لطف الهی را بعيد می شمارد و لذا تعيين وظيفه بعد از 
پيامبر)ص( در تشكيل حكومت را از امور ضروری برمی شمارد و بر اين باور است 
كه »تعيين وظيفه مسلمين در امر رهبری توسط پيامبر از اصول رسالت بزرگ پيامبر 
و از شاخه های اين شجره طيبه است« و تأكيد می ورزد كه »همان طور كه بر خداوند 
متعال فرستادن پيامبران و نازل كردن كتاب آسمانی واجب است، بر عهده گرفتن 
امور جامعه بشری در امر دين و دنيا بعد از قطع شدن وحی تا روز ابد و قيامت هم بر 

خداوند متعال واجب است.«4 

1. همان. 
2. همان، ص6. 

3. همان. 
4. همان. 
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اثبات شأن حاکميتی برای جانشينان عام؛ 
امری ضروری و بدیهی

آيت اهلل آقا مصطفی خمينــی در رويكردی كاماًل 
عقالنی، از طريق تحليل علت نبوت انبياء، به اثبات 
ضرورت تشكيل حكومت اسالمی پرداخته است. وی 
در تحليل ويژه خود، بــه نكته ای ناگفته و قابل توجه 
اشاره می كند و بر اين باور است كه »اثبات حكومت 
كلی برای غير پيامبر و يا كســی كه در مسير پيامبر 

است« يك مسئله نظری و ناپيدا نيست كه نياز باشد در قرآن و روايات از آن سخن 
به ميان بيايد. وی در اين زمينه چنين می گويد:

فلعمري إن هذه المسألة ال ينبغي أن تعد من النظريات، بعد الغور 
فيما هو السبب لبعثه االنبياء والرسل، ما هو سر لطفه تعالی بالرعيه، 
والجل وضوح المســأله ال يوجد في الكتاب والسنه ما يفي- حسب 
المصطلحات االخيره- بإثبات هذه الحكومه الكليه لغير الرسول )صلی 
اهلل عليه وآله وســلم( أو من يحذو حذوه، لما يشكل تاره في سنده، 

واخری في داللته علی سبيل منع الخلو. 
پس به جان خود ســوگند، بعد از تحقيق عميــق پيرامون علت 
بعثت انبياء و پيامبران و سر لطف خداوند بر مردم، شايسته نيست، 
مسئله ضرورت تشــكيل حكومت دينی، يك مسئله نظری صرف 
شمرده شود و به دليل وضوح مسئله، در قرآن و روايات به اثبات 
حكومت كلی برای غير پيامبر و يا كسی كه در مسير پيامبر است، 
اشاره نشده است. تا هميشه يك بار به سند و يك بار به داللت آن 

اشكال شود.1 
مرحوم آيت اهلل ســيد مصطفی خمينی در نهايت چنين نتيجه می گيرد كه »لزوم 
تعيين رهبر بر پيامبر اعظم صلی اهلل عليه و آله و سلم، از واضحات و بديهيات است.«2 

1. همان، ص7. 
2. همان، ص7-8. 

مسئله »سفارش و تعیین رهبر« 
در منظر نویسنده »از اصول و 
ریشه های رسالت خاتم« است 
و نمی توان تصور کرد که »دین 
آن حضرت بدون جانشین و 
رهبر در اماکن و شهرها و 
زمان های مختلف و نه در یک 
دوران، بلکه در تمام دوران ها، 

بدون رهبر باشد.«
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تحليل تاریخی؛ اتفاق و اجماع مسلمين 
بر اصل حاکميت دینی 

ايشان با اشاره به تاريخ صدر اسالم، و اختالف 
مسلمين در مسئله »جانشــينی پيامبر)ص(«، به 
اين نكته توجه می دهد كه هر دو طايفه سنی و شيعه در اصل تشكيل حكومت اسالمی 
اتفاق داشته و تنها بر سر شكل حكومت )كه به صورت جمهوری باشد يا با محوريت 

شخص واحد( اختالف نظر داشته اند: 
اگر چه مسلمانان در اين موضوع بعد از ايشان اختالف كردند ولی 
همه آنها بر نياز اسالم و مسلمين به تشكيل حكومت، اتفاق نظر دارند 
ولی اهل سنت معتقدند كه حكومت جمهوری و به رأی و قانون است 
و وابسته به فرد و شخص نيست. ولی مذهب تشيع كه ياری شده از 
جانب خداوند است معتقد است كه: پيامبر بلند مرتبه صلی اهلل عليه 
و آله و سلم با تعيين امير بی مثال علی ابن ابی طالب به عنوان رهبر، 
كمال و تكميل شــدن دين را بيان و اظهار كرد. و اين از خصائص و 
نظر شخصی پيامبر نبود بلكه حكم خداوند متعال و اظهار و بيان آنچه 
خداوند متعال تعيين و نصب كرده بود می باشــد كما اينكه در ساير 

موضوعات هم پيامبر حكم خداوند را بيان می كند.1 

پيامبران و عهده داری توأمان امور دین و دنيا
مرحوم خمينــی بر اين مســئله تصريح می كنــد كه »نصب رهبــر و رئيس و 
سياست مدار بين مردم، از اقتضائات خاتميت پيامبر)ص(« است، »تا شهرها از فساد 
حفظ شود و اگر خاتميت پيامبر چنين اقتضائی نداشته باشد و رهبری نصب نشود هر 
آينه بشر نياز به يك پيامبر ديگری دارد تا عهده دار امور زندگی دنيوی و آخرتی آنان 
بر اساس شرايط زندگی در زمان های آينده باشد.«2 وی با اشاره به »اختالفات اديان 
و امت های گذشته در حيطه سطح زندگی دنيوی و اخروی«، چنين نتيجه می گيرد كه 

»در اين مسئله نياز به اقامه برهان عقلی و نقلی نيست.«3 
1. همان، ص8. 

2. همان. 
3. همان. 

آیت اهلل آقا مصطفی خمینی در 
رویکردی کاماًل عقالنی، از 
طریق تحلیل علت نبوت انبیاء، 
تشکیل  ضرورت  اثبات  به 
حکومت اسالمی پرداخته است
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با وجود اين چه بسا اين ســؤال مطرح گردد كه از چه 
رو اين مســئله ضروری در تاريخ اسالم و از سوی برخی 
از اعاظم فقهای اماميه مورد اهتمام و توجه قرار نگرفته 
يا بدان تصريح نشده است؟! مرحوم خمينی در پاسخ به 

اين اشكال مقدر، »اختالف سطح فهم و ادراك مردم و فقها« را دليل اين عدم اهتمام 
می داند و بر اين باور است كه »چه بسا يك فقيه جامع علوم قرآن باشد ولی حقيقت 
اسالم را درك نكرده باشد و چه بسا كســی كه از اجتهاد در مسائل شرعی چيزی 
نمی داند ولكن خداوند متعال قلب و عقل او را روشن و باز كرده است و لذا لزوم اين 

حكومت در اديان را درك می كند.«1 
وی در تبيين ضرورت تشكيل حكومت دينی كه برای برخی از عوام الناس )البته با 
دو شرط فطانت و معنويت( قابل درك است، به »تشريفاتی شدن دين، در صورت 

عدم اهتمام به حكومت« می پردازد: 
اگر حكومت نباشد، ديانت مغفول واقع می شود و از امور تشريفاتی 
می شــود كما اينكه در ميان روحانيون مسيحی اين چنين شده و اين 

نيست مگر ايجاد خلل و فاصله بين دين و دنيا انداختن.2 

تشکيل حکومت و عدم تنافی با دنياگریزی
از جمله شبهاتی كه در مورد »عدم ضرورت تشــكيل حكومت اسالمی« مطرح 
می شود، »ضديت آموزه های دينی با مظاهر دنيوی« است كه مرحوم آيت اهلل آقا 
مصطفی در پاسخ به اين شبهه نيز تشكيل حكومت را منافی با ضديت اسالم با مظاهر 
دنيا نمی داند و تشكيل حكومت توســط پيامبر)ص( و علی)ع( را روشن ترين دليل 
در اثبات مدعای خود برمی شمارد. چه اينكه ايشان »به عنوان دو رئيس حكومت 
اســالمی كه عهده دار حكومت و امور سياســی مردم بودند وليكــن در عين حال 
شديدترين اعراض و روی گردانی را از دنيا داشتند و در نهايت تنفر و انزجار از شئون 
دنيا و روی آوردن به آن بودند.«3 ولی علت توفيق حكومت را تأســی به سيره آن 
حضرات در دنياگريزی برمی شمارد؛ چنان كه ايشان »در مدت زمان كوتاه و با تعداد 

1. همان، ص9. 
2. همان. 
3. همان. 

خمینی  آیت اهلل  مرحوم 
اعتقاد است که  این  بر 
»امر تکوینی و تشریعی 
و  مقیاس  در  خداوند 

ساختار واحد هستند.«
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اندك حكومت را توسعه دهد. و در صدر اسالم 
توانستند اسالم را در اقصی نقاط عالم ترويج دهند 
تا اينكه اقتدار حكومت اسالمی به تنگه جبل  الطارق 
رسيد و اسالم در سه قاره معروف آن زمان يعنی 

قاره اروپا و آفريقا و آسيا مطرح گرديد.«1 
جمع بندی آن كه »اصل لزوم تشكيل حكومت و 
نياز انسان كه بالطبع متمايل به ساخت تشكيالت 
اجتماعی متناسب با  نياز روز بشر، از اموری است 
كه هيچ شكی در آن نيست و شبهه ای به آن وارد 

نمی باشد و كسی مخالف اين كبری كلی نياز به حكومت نيست.«2 

تأسيس حکومت دینی؛ معروف دینی و خير کثير
ايشان در بخش ديگری از بحث خود با اشــاره به »واليت بر اطفال« به موضوع 
»معروف و خير« در منظر دين )به عنوان يك واجب دينی( وارد می شــود و مسئله 
حكومت را از جمله معروفاتی برمی شمارد كه علت وجوب آن پيشگيری از »هرج 
و مرج و جلوگيری از اختالل نظام در آبرو و اموال و جان مردم« است كه »اين امور، 
عقاًل واضح است كه مطلوب برای همه افراد دارای عقل سليم و فهم سالم و عاری از 

شبهه، ضروری و قطعی است.«3 
ايشان در اين زمينه چنين می گويد: 

چه بسا امور خير و معروف واجب و الزم الوجود است و چيزی در 
مقام تزاحم با آن قياس و مالحظه نمی شــود بلكه جميع اموری كه 
تزاحم پيدا می كنند طرد شده و كنار گذاشته می شود و لذا وجود آن 
به حدی از لزوم می باشــد كه تا نهايت ممكن به غرض خود برسد. 
نظير نظم، جلوگيری از هرج و مــرج و جلوگيری از اختالل نظام در 
آبرو و اموال و جان مردم كه اين امور عقال واضح است كه مطلوب 
برای همه افراد دارای عقل سليم و فهم سالم و عاری از شبهه ضروری 

1. همان. 
2. همان، ص10. 
3. همان، ص11. 

طبق دیدگاه شهید آقا مصطفی 
شرعی  احکام  جعل  خمینی، 
مورد نظر، برای »فرار از هرج 
و مرج و اختالل نظام« بوده، و 
»واگذاری اجرای این احکام به 
همه مردم، مستلزم هرج و مرج 
و اختالل نظام است.« از همین 
روی »مراعات و اجرای این اصل 
مذکور نیاز به تعیین مجری و 

منفذ است.«
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و قطعی است.1

سامان دادن نظم اجتماعی؛ کمال مطلوب عقالنی
مرحوم آقا سيد مصطفی از »ســامان دادن نظم اجتماعی« به عنوان »يك كمال 
مطلوب عقالنی« ياد می كند و دليل آن را »افتخار كردن كارگزاران سياسی )در همه 
دوران ها و همه مكان ها( به توفيق در اين امر« بيان می دارد و چنين نتيجه می گيرد 
كه »همين امور پايه و اساس رسيدن به مقصود و مطلوب در اين عالم دنيا می باشد؛ 
كما اينكه ظاهر و آشكار است«. لذا از »حفظ سياست مديريت شهرها و نظم شهرها 
و دفع فساد از جامعه بشری« به عنوان يك اصل ثابت تعبير می كند كه »مورد توجه 

و اهتمام انبياء و پيامبران و ساير حكومت ها می باشد.«2 
وی »وجود نظم در شــهرها و كشــورها« را با »وجود نظم در خلقت و هستی«، 
»متالزم و همراه« می داند. »همانطور كه خداوند متعال برای مصلحت نظام جمع و 
هستی مالحظه قضايای شخصی و فردی نمی كند و مصلحت افراد و اشخاص را در 
ازای مصلحت جمع و جماعت فدا می كند، و از آسمان بر آن فرو می آيد و از زمين 
گياهان زيبا می رويد و اگرچه به ساختمان ها و بناها آسيب می رسد ولی اين ضرر در 
مقابل آن فايده ملحق به عدم است«. به باور وی »همين روال در ساختار نظام جزيی 
شهری و مملكتی و زمينی و اعتباری نيز وجود دارد و اين اصل مراعات شده است و 

مصالح اجتماعی حفظ و لحاظ شده و منافع فردی بندگان فنا شده است«. 
مرحوم آيت اهلل خمينی بر اين اعتقاد است كه »امر تكوينی و تشريعی خداوند در 
مقياس و ساختار واحد هستند.«3 و از ديدگاه ايشــان، فهم چنين نكته ای »با برهان 
و وجدان قابل مشاهده و فهم است.« او برای آن كه برداشتش به يك فهم ذوقی و 
استحسانی تنزل داده نشود، تصريح می كند كه مطلب مورد نظر وی »از باب قياس 
و يا انس ذهن با استحسان و ذوق نيست. كما اينكه بر صاحب خرده خردی مشخص 

است فضال از عاقل نيست.«4 

1. همان، ص12. 
2. همان. 
3. همان. 

4. همان، ص13. 
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تشکيل حکومت؛ مصلحت اهم 
در »نظام اجرايی اسالم« يك ســری از احكام و »واجبات شرعی برای مديريت 
و سياست اداری شــهرها و حفظ اموال و آبروی مردم وضع و جعل شده اند و حتمًا 
و قطعًا بايد اجرا شود«. »طبق آنچه اســتظهار می شود، اجرای اين دسته از احكام و 
واجبات، واجب و الزم« اســت و در اجرای آن، »مراعات حالت خاص و يا شخص 

خاص نمی شود.«1 
بر طبق ديدگاه شهيد آقا مصطفی خمينی، جعل احكام شرعی مورد نظر، برای »فرار 
از هرج و مرج و اختالل نظام« بوده، و »واگذاری اجــرای اين احكام به همه مردم، 
مستلزم هرج و مرج و اختالل نظام است.« از همين روی »مراعات و اجرای اين اصل 

مذكور نياز به تعيين مجری و منفذ است.«2 

فرازمانی و فرامکانی بودن ضرورت حکومت
با تفطن به ضرورت احكام اجتماعی- سياسی اسالم، برای پيشگيری از هرج و مرج، 
مسئله فراعصری و فرامصری بودن اين اصل، مطرح شده است و از ضرورت استدامه 
عمل به اين اصل تا »پايان عمر دنيا و دين« ســخن به ميان آمده است: »اين امر به 
پيامبر صلی اهلل عليه و آله و ولی عليه السالم يا غير از اين دو نفرتا پايان و نهايت عمر 

و مهلت دين و دنيا است.«3 

حاکميت عدول فقها؛ اقتضای عدل الهی
مرحوم آيت اهلل خمينی با توجه دادن به »اصل حفظ نظام از اختالل و هرج و مرج« 
به »لزوم وجود شخصی كه متكفل و عهده دار امور سياسی و مديريتی شهرها« است، 
می رسد و آنگاه به تبيين ضرورت »عدالت ورزی« برای حكومت بر بشر می پردازد 
و با تكيه بر »عدل الهی« و »ارسال انبياء عدول« و »نزول كتاب های آسمانی مشتمل 
بر احكام عادالنه« اشــاره می كند و از اين داده ها، ضرورت »حاكميت عدول« در 
»حكومت الهی« را نتيجه می گيرد: »براساس ادله لفظی كه تفصيل آن می آيد برای 

1. همان. 
2. همان.
3. همان.
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مردم عالم و عادل خاص مثل امامان معصوم 
عليهم الســالم و عالم عادل عام مانند فقهاء 
معين كرده است.«1 از منظر ايشان، صورت 
مطلوب آنكه »فقهاء عــدول برای بر عهده 
گرفتن اين معروف مذكور كه وجودش الزم و 
ضروری است« اقدام كنند و »به حفظ مرزها 
و... و جان و خون و آبرو و مال« بپردازند. اما 
در صورتی كه به هر دليــل فقهای عدول به 

تأسيس نظام عادالنه اقدام نكنند، اين معروف، نبايد متروك باقی بماند.2 و نوبت به 
»انبعاث سالطين و حاكماِن غيرفقيه« می رسد.3 

اراده تشریعی و تکوینی به مثابه واحد؛ بحثی در قاعده ميسور و ترتب
از جمله ادله عقلی مورد اســتناد در اثبات واليت فقيه، اشاره به »وحدت ساختار 
تشريعی و تكوينی« است. در صورت تســلط ظالمان بر امور اجتماعی، برخی امور 
اجتماعی در ذيل اراده تشــريعی قرار می گيرد. »لذا اگر در اراده تشــريعی، امكان 
برانگيختن و بعث فقهاء عادل به تشكيل نظام صحيح باشد تا در تحت مديريت اين 
حكومت، نواميس بشر حفظ شود، اين مطلوب است.«4 اما در صورتی كه به هر دليل 
»اين اراده تشريعی حاصل نشد، چاره ای نيست از اينكه حكام ديگر عهده دار اين امر 
شود و حاكمان فی الجمله و در برخی موارد برپا كننده عدل در جامعه هستند.«5 در 
اين بخش ايشان به قاعده »ميسور« اشــاره می كند و در فرض عدم دخالت فقهای 
عدول در امر تأسيس حكومت، تالش سايرين به »قدر مقدور«، را ضرورت امری 

ضروری معرفی می نمايد، چه اينكه »ميسور با معسور ساقط نمی شود.«6 
با اينكه در اين صورت هم گام هايی در جهت اراده تشريعيه خداوند برای سامان 

1. همان.
2. همان، ص14. 
3. همان، ص15. 

4. همان.

5. همان.

6. همان.

در صورت تسلط ظالمان بر امور 
اجتماعی، برخی امور اجتماعی در 
ذیل اراده تشریعی قرار می گیرد. 
»لذا اگر در اراده تشریعی، امکان 
برانگیختن و بعث فقهاء عادل به 
تشکیل نظام صحیح باشد تا در 
حکومت،  این  مدیریت  تحت 
این  شود،  حفظ  بشر  نوامیس 

مطلوب است.«
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دادن به امور اجتماعی مردم برداشته خواهد شد اما 
»اينكه حكام ديگر عهده دار نظم امور اجتماعی شوند، 
موجب معذوريت فقيهان عــادل از ايجاد حكومت 
اسالمی در جامعه نخواهد بود«. ايشان وجه اين مدعا 
را »توانمندی نسبی فقهای عدول در تحقق آن واجب و 
معروف دينی )تشكيل حكومت(« برمی شمارد و بر اين 
باور است كه »فقيهان برگزيده و انتخاب شده برای اين موضوع هستند.«1 وی فايده 
استفاده از »اصل مورد اســتناد خود را، تجويز و تصحيح »مراجعه به حاكمان فاسق 
و طاغوت بنحو ترتب« برمی شمارد. چه اينكه در صورت استنكاف فقهای عدول و 
»عدم رجوع به حاكمان فاسق«، »اختالل نظام و ايجاد فساد در جامعه« نتيجه خواهد 
داد. صد البته ايشان تصريح می كند كه »جواز و صحت عهده دار شدن امور توسط 
ظالمان بنحو ترتب موجب معذوريت آنها در اين موضوع نمی شود.« در نتيجه »پس 
همانطور كه اگر فقيه در تشكيل حكومت كوتاهی كند معذور نيست؛ حاكمان ظالم 

هم در عهده دار شدن اين مناصب غير معذور هستند.«2 
ايشان قاعده ترتب را ذيل مسئله »جمع بين اراده تشريعی و تكوينی« بحث می كند 
و »كيفيت جمع بيــن اراده الهی ازلی و فاعل انجام دهنــده كار« را مورد توجه قرار 

می دهد و به جواب از برخی شبهات مربوطه می پردازد.3 

اشکال و جواب پيرامون »والیت عامه عقال«
مرحوم مصطفی خمينی به طرح يك اشكال در مسئله »واليت عامه عقال« و پاسخ 
آن پرداخته است. شبهه اين است كه »اراده تشريع و قانون گذاری همراه با تخلف 
در برخی موارد ممكن است ولی صدور اراده تشريع و قانون گذاری با تخلف مطلق از 
آن قانون و تشريع معقول نيست. چرا كه از قبيل تكليف كردن سنگ بعد از علم به 
عدم تحريك سنگ می باشد. و اگر بگوييم اين بندگان تحت قدرت و تسلط خداوند 
هستند حقيقتًا اين اشكال ســخت تر و جدی تر است و چگونه تشريع اين قانون كلی 

1. همان، ص16. 
2. همان.

3. همان، ص17. 

مسئله تشکیل حکومت از 
ضروریات عقلی و عقالیی 
نیاز به تصریح  است که 
به این امر بدیهی  نسبت 
و ضروری در متون دینی 

وجود نداشته است
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ممكن است.«1 
در جواب شبهه چنين گفته است كه: 

اراده تشريعی خداوند كه بندگان را تحريك به تشكيل حكومت 
می كند سابق بر اراده تكوينی است و بين اين دو اراده، ترتب است. 
و اينكه وجود نظم در جامعه بشری مورد نظر خداوند متعال است و 
كمال اين نظم با عهده دار شدن فقيهان عادل محقق می شود و لذا آنها 
را مأمور به تشــكيل حكومت می كند. و زمانی كه فقها از اين وظيفه 
با وجود اختيار و قدرت كوتاهی كنند، خداوند اراده كرده است كه 

ديگران عهده دار اين جايگاه و شغل شود.2 

والیت از امور اعتباری و ناشی از حکم وضعی
آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، واليت را از امور اعتباری و ذيل حكم وضعی بحث 
می كند و معتقد است كه اعتبار آن متقوم به »اثر مطلوب از آن« است كه اين اثر نيز 
در گرو »اجرای آن« است. وی »عدم صدور اراده از طرف مولی« را به دو صورت و 

دو نحو، ممكن می داند: 
1. عدم صدور اراده مستند به عدم مقتضی است و لذا هيچ تكليف عقلی به دنبال 

آن نيست و هيچ ثواب و عقابی هم ندارد.
2. عدم صدور اراده مستند به وجود مانع و فقدان شرطی كه قائم در طرف تكليف 
است می باشد و اين مانع همان عصيان مردم و كفر و عدم تحريك مردم و امثال آن 

است.
و همانا مثل اين موارد مانع از ثبــوت اراده و طلبی كه مراعات آن الزم و ثواب و 

عقاب را به دنبال دارد نمی شود.3 
توجه به مالزمه بين اطالع از غرض موال )تشكيل حكومت دينی( و تبعيت از آن، 

حد وسط استدالل مرحوم آقا مصطفی خمينی قرار گرفته است: 
پس همانا اطالع بر غرض مولــی و مطلوب مولی، موجب تبعيت 
می شــود. پس وقتی به مقتضای ادله لّبی و غيــر لفظی، حكومت و 

1. همان.

2. همان.
3. همان، ص18. 
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خالفت به گروهی خاص واگذار شــده اســت؛ 
روشن شــد اين حكومت مطلوب از طرف مولی 
برای اين جماعت و گروه اســت و بر آنها الزم و 
واجب است كه به اين امر مطلوب اقدام كنند و 
ديگران هم اقدام به مقدمات آن كنند؛ چرا كه 
تشــكيل حكومت، مطلوب خداوند متعال است 
و امر معروفی اســت كه وجود آن در بين مردم 
واجب اســت. و اگرچه مكلف مستقيم و بدون 
واســطه اين تكليف فقيهان هستند ولی بر ساير 
مردم واجب اســت تا كارها را به نحوی ســاماندهی كنند كه فقيه 
متمكن عهده دار تشكيل حكومت شود؛ به خاطر آن غرض و هدفی 

كه با تشكيل حكومت حاصل می شود.1 

ضرائب )خراجات اسالمی(؛ تابع تشکيل حکومت
از جمله مواردی كه در تبيين ضرورت تشكيل حكومت دينی مطرح شده است، 
رابطه ساماندهی به زكوات و خراجات اسالمی و مسئله حكومت است. شهيد خمينی 
در اين زمينه می گويد: »خراجات و زكوات و خمس و... اســالمی تنها در صورت 
زعامت فقيه و سلطنت فقيه است كه امكان رسيدن به دست نيازمندان دارد.« وی 
ضمن اشاره به ديدگاه امام خمينی پيرامون آن كه »اسالم دين سياست و حكومت 
اســت و ضرورتًا به آن نياز است و انكارش به منسوخيت اســالم می انجامد«، به 
تبيين اين نظريه می پردازد و معتقد است نظر امام در استدالل فوق بر آن است كه 
»اقتصاديات اسالمی به حكومت باز می گردد. ضرائب اسالمی قرار داده نشده مگر 
برای تشكيل حكومت. اخذ ماليات اســالمی به وجه صحيح، تعقل نمی شود مگر به 

انضمام حكومت اشخاص مبسوط اليد القادر بر اخذ و تصرف.«2 
وی آنگاه دو شكل از حكومت را با يكديگر مقايسه می كند؛ در شكل نخست جايگاه 
رياست حكومت »برای غير فقيه اســت، و برای امور به فقها مراجعه می كنند، و در 
مسائل خود به فقها مراجعه می كنند، كه اين صحيح نيست. چون به ضعف حكومت 

1. همان، ص18-19. 
2. همان، ص50. 

بنا به ضرورت و به منظور توقف 
اجرای بسیاری از امور اجتماعی 
دین )مانند قضاوت، خراجات 
اسالمی و...( بر تشکیل حکومت، 
این تکلیف در عصر غیبت بر 
دوش فقهای عدول گذاشته شده 
است. فقیهان نه تنها می بایست 
بر این امر اهتمام ورزند، که 
تحصیل مقدمات الزم نیز بر آنها 

و سایر مسلمین، الزم است
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بين مردم باز می گردد و حكومت مركزی بايد 
قوی باشــد«. و يك بار فقيه در مصدر امر قرار 
دارد و »برای دفع فســاد از بالد؛ حاكم بر عباد 
است« كه اين شــكل حكومتی صحيح ترين و 

مطلوب ترين شكل حكومت است.1 

والیت فقيه؛ تابع مصالح عامه و شخصيه
از جمله اشكاالتی كه برخی در مورد حكومت فقهای عدول و واليت سياسی ايشان 
مطرح می كنند، وقوع هرج و مرج و تصميمات سليقه ای و شخصی است. وی با اشاره 

به اين اشكال، به ضابطه مندی »واليت فقيه« اشاره می كند و چنين می گويد: 
واليتی كه برای فقيه ثابت می شود، واليت هرج و مرج نيست؛ كما 
اينكه چنين واليتی حتی برای معصومين)ع( و برای هيچ يك از انبياء 
و رسوالن الهی هم قابل اثبات نيست. واليت فقها تابع مصالح عمومی 

و شخصی است.2 

رابطه دوسویه اجرای احکام قضایی با تشکيل حکومت دینی
آيت اهلل سيد مصطفی خمينی در بخش ديگری از مباحث خود، به رابطه تالزمی 
ميان »اجرای حدود الهی« و »قضاوت بر مبانی احكام الهی« با »تشــكيل حكومت 
دينی« پرداخته است. به باور ايشان در صورتی كه امت اسالمی در حل اختالفات 
مكلف به مراجعه به قضات است، و در هنگامی كه در اختالفات خاص كه به حاكمان 
بر می گردد، مكلف به مراجعه به فقهای عدول است، در اين صورت باز هم نياز به 
تشكيل حكومت روشن است. چرا كه اگر فرض شود در هر شهری روزانه هزار نفر به 
فقها رجوع كنند، و بر فرض كه قبول قضاوت بين متخاصمين بر آن فقها واجب باشد، 
معقول نيست اداره منظم اين مراجعات، مگر به تشكيل حكومت دينی. در اين صورت 
»عند ذلك تجب ذلك؛ لتوقف أداء الوظيفة عليه بالضروره«. يعنی ادای وظيفه شرعيه 

)قضاوت بين  الناس( ممكن نيست مگر به راه اندازی حكومت.3 

1. همان، ص51. 
2. همان، ص53. 
3. همان، ص34. 

حفظ جامعه دینی از هرج و 
مرج و اختالل نظام اجتماعی، و 
همچنین حراست از مال، جان و 
نوامیس مسلمین، اقتضای تشکیل 

حکومت دارد
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جمع بندی
از مجموعه ادله مورد استفاده شهيد مصطفی خمينی می توان چنين نتيجه گرفت كه 
مسئله تشكيل حكومت از ضروريات عقلی و عقاليی است كه نياز به تصريح نسبت 
به اين امر بديهی و ضروری در متون دينی وجود نداشته است. شهيد مصطفی خمينی 
بعد از بحث و بررسی ادله روايی مربوط به واليت فقيه، به اين معنا تصريح می كند 

و چنين می گويد: 
احتياج األمه ألی السياسه و الرئاسه، و النظم و الناظم، و أن كل أمه 
اليكون صاحب الزعيم الكبير البصير يضمحل و يمحو بالضروره مما 
الُشبهه فيه، و ال نحتاج إلی الروايه فلو استشكل فی هذه االخبار كما هو 
قابل لذالك، و لكنه ال يورث الخلل فی أساس البحث و ما هو الدليل 

الوحيد الفريد المتين البين عند اهله و منطقه.1 
حفظ جامعه دينی از هرج و مرج و اختالل نظام اجتماعی، و همچنين حراســت از 
مال، جان و نواميس مسلمين، اقتضای تشكيل حكومت دارد. از آنجا كه راهبران الهی 
از انبياء و رسوالن و ائمه هدی)ع( همه بر چنين وظيفه ای برانگيخته شده اند، نمی توان 
در دوران غيبت امام معصوم)ع(، اين تكليف را به طور كلی ساقط شده و غير ضروری 
تصور كرد. لذا بنا به ضرورت و به منظور توقف اجرای بسياری از امور اجتماعی دين 
)مانند قضاوت، خراجات اسالمی و...( بر تشكيل حكومت، اين تكليف در عصر غيبت 
بر دوش فقهای عدول گذاشته شده است. فقيهان نه تنها می بايست بر اين امر اهتمام 

ورزند، كه تحصيل مقدمات الزم نيز بر آنها و ساير مسلمين، الزم است. 

1. همان، ص44. 


