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یکـی از معیارهـای مدیریتـی و عملـی گزینـش کارگـزار دولـت اسـالمی، 
والیت مـداری اسـت؛ زیـرا قائمـه و عمود خیمـه ی حکومت اسـالمی، ولی یا 
حاکم اسـالمی اسـت کـه در عصر حضور، امام معصـوم و در عصر غیبت، ولی 
فقیـه، مصـداق آن اسـت؛ به گونـه ای کـه در عصـر غیبت، حکومـت غیر ولی 
فقیه مشـروعیت ندارد و سـایر مناصب حکومتی مشروعیتشـان را با اذن ولی 
فقیـه جامع الشـرایط می گیرنـد. بر این اسـاس، اطاعـت از ولی فقیه از شـروط 
الزم کارگـزاران نظام اسـالمی در عصر غیبت اسـت؛ لکـن در مفهوم و نصاب 
والیت مـداری اختـالف نظرهایـی وجـود دارد که ابتـدا مفهـوم والیت مداری، 

سـپس نصـاب والیت مـداری را بررسـی می کنیم.
1. مفهوم والیت مداری

واژه ی »والیت« از ماده ی »ولی« در زبان عربی اسـت. برخی از لغت شناسـان 

»َوالیـت« را بـه معنـی نصـرت و محبـت، و »ِوالیـت« با کسـره را به معنی 
امـارت، دولـت، سـلطان، و تولیـت گرفته انـد؛2 ولـی برخـی دیگـر، »َوالیت« 
را مصـدر مـواالت، و »ِوالیـت« را مصـدر والـی دانسـته اند.3 بعضـی از لغویان 
»َوالیـت« را بـه معنـی تولّـی امر و سرپرسـتی امـور، و »ِوالیـت« را به معنی 
نصـرت و یـاری گرفته اند؛ لکن ایـن واژه یک معنای اصلـی دارد و آن »از بین 
رفتـن فاصله ی بین دو چیز اسـت؛ به گونه ای که بیـن آن دو، غیر آن دو فاصله 
ایجاد نکرده باشـد«؛ و سـایر معانی از آن اسـتعاره گرفته شـده و برای نزدیکی 
مکانـی، نَسـبی، دینی، یاری و اعتقـادی و غیره به کار رفته اسـت.4 لذا بر هردو 
طـرف »والیـت«، »ولی« اطالق می شـود؛ زیـرا هریک از دو طـرف، امری را 
در مـورد دیگـری بـر عهـده می گیرد کـه دیگـران آن را بر عهـده نمی گیرند؛ 
به عنـوان نمونـه، هـم خداونـد ولـی مؤمن اسـت و هم مؤمـن ولی خـدا؛ زیرا 

والیت پذیری، مالک مشروعيت و مقبوليت
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»وقتـی می گوییـم خدای تعالی ولـی بنده ی مؤمنش می باشـد، معنایش این 
اسـت کـه آن چنـان وصل به بنده اسـت و آن چنـان متولی و مدبـر امور بنده 
اسـت کـه هیچ کـس دیگری، چنیـن ارتباطی را بـا آن بنده ندارد؛ اوسـت که 
بنـده را به سـوی صراط مسـتقیم هدایـت می کند، امر می کنـد، نهی می کند، 
بـه آنچه سـزاوار اسـت وامی دارد، از آنچه نکوهیده اسـت بازمـی دارد و او را در 
زندگـی دنیایـی و آخرتـی اش یـاری می کنـد؛ همچنان کـه از ایـن طرف نیز 
می گوییـم مؤمـن واقعی، ولّی خداسـت؛ زیـرا آن چنان وصل به خداسـت که 
متولـی اطاعـت او در همه ی اوامر و نواهی اوسـت، و تمامی برکات معنوی از 
قبیـل هدایـت، توفیـق، تأیید، تسـدید و به دنبالش اکرام به بهشـت و رضوان 

را از خـدای تعالـی می گیرد.5 
به هرحـال واژه ی »والیـت« )با فتح و کسـر واو( در معانی »حب و دوسـتی«، 
»نصـرت و یاری«، »متابعت و پیروی« و »سرپرسـتی« بـه کار رفته که وجه 

مشـترک همه ی ایـن معانی، همان »قرب معنوی« اسـت.6 
بـرای واژه ی »والیـت« به طـور مطلق معانی اصطالحی متعددی بیان شـده 
اسـت. برخـی گفته انـد والیـت بدیـن معناسـت کـه انسـانی از آن جهت که 
قـادر و مسـلط بـر امور اسـت، رسـیدگی بـه امور دیگـری را بر عهـده بگیرد 
و در کارش دسـت بـه اقـدام بزنـد.7 برخـی دیگـر، والیـت را به معنـی نفوذ 
عمـل دانسـته اند؛8 لکـن مقصـود از واژه ی »والیت« در بحـث والیت فقیه، 

»سرپرسـتی« است.9
چنیـن والیتـی در مکتـب اسـالم به طـور ذاتی بـه خداوند متعال تعلـق دارد؛ 
زیـرا خداونـد، مالـک انسـان و جهـان اسـت و حـق تصـرف ذاتـی در ملک 
خویـش دارد و در مرتبـه ی بعـد، در عصـر حضورِ معصوم، ایـن والیت به اذن 
الهـی بـه دوازده امـام معصوم، یعنی امام علـی و یازده فرزندش داده شـده 
اسـت؛ در عصـر غیبت امـاِم معصوم نیز بـه فقیه جامع الشـرایط اعطا گردیده 
اسـت. بنابرایـن والیت فقیه نیز نوعی سرپرسـتی و ریاسـت بر مـردم در امور 
دینـی و معیشـت دنیایـی و آخرتـی اسـت.10 به تعبیـر دیگر، والیـت فقیه به 
معنـی مدیریـت امـور فرد و جامعـه  در زمینه ی مسـائل اجتماعی و سیاسـی 
و اقتصـادی، افـزون بـر امـور دینی اسـت؛ زیـرا جامعـه و دین دارای شـئون 
مختلفـی اسـت کـه نیازمنـد به رهبـر و حافـظ و قیم اسـت. بنابراین کسـی 
کـه زمـام امـور مسـلمانان را در دسـت گرفته و شـئون اجتماعی مـردم را در 
زمینه هـای مختلـف مدیریت می کند و بر مقدراتشـان مسـلط می شـود، ولی 

امر مسـلمانان محسـوب می شود. 
بـر ایـن اسـاس، والیت مـداری یعنـی حرکـت در مـداری کـه ولـی حرکت 
می کنـد؛ و ایـن به معنـای اطاعت از ولی امر در  شـئون مدیریتی ولی اسـت. 
درنتیجه انسـان والیت مدار کسـی اسـت که از ولی امر در  شـئون الزم االتباع 
تبعیـت کنـد، و جامعـه ی والیت مـدار جامعـه ای اسـت که  شـئون فرهنگی، 
سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی آن بـا محوریـت دسـتورات ولی امر سـامان 

یابد.
والیت مـداری از دسـتورات اسـالم به شـمار می آیـد؛ چنان کـه رسـول خدا‰ 
َّهُ نِظامُ االِسـالمِ؛11 »بشـنوید و  َّهُ اهللُ األَمرَ فَإِن فرمود: اِسـمَعُوا وَاَطِیعُوا لمن واَل
پیروی کنید از کسـی که خداوند، او را به سرپرسـتی امور مسـلمانان گمارده 

اسـت؛ زیرا او سـامان دهنده به جامعه ی اسـالمی اسـت«.

2. انواع والیت مداری
بـا توجـه به توضیحـات پیش گفتـه، والیت مداری بـه معنی اطاعـت از ولی، 

واجـب شـرعی اسـت کـه مبنـای عقلـی نیـز دارد؛ لکن تجربـه نشـان داده 
کـه نـوع مواجهـه ی مردم با دسـتورها و توصیه های ولی، یک سـان نیسـت. 
آنـان در پذیـرش و اجـرای منویات ولی، در سـطوح و درجـات گوناگون رفتار 
می کننـد. لـذا ایـن پرسـش مطـرح می شـود کـه اواًل، انـواع والیت مـداری 
چگونـه اسـت؟ و ثانیـاً نصـاب والیت مداری چیسـت؟ یعنی چه سـطحی از 
اطاعـت از ولـی، مصـداق والیت مـداری واقعی محسـوب می شـود؟ به دیگر 

سـخن، شـرط الزم و حـد ضـروری والیت مداری چیسـت؟

أ( والیت مداری اعتقادی حداکثری
برخـی بـه حکومـت والیی اعتقـاد دارنـد و معتقدنـد خداوند بـرای جامعه ی 
بشـری در هـر زمانـی ولـی نصـب کـرده اسـت؛ چـه بـه نصـب خـاص که 
پیامبـران و امامـان شـیعه مصادیق آنها هسـتند و چه به نصب عـام که ولی 
فقیـه مصداقـش می باشـد؛ لکـن از سیره شـان چنین برداشـت می شـود که 
معتقدنـد مؤمنـان، عـالوه بر پیـروی از منویـات ولـی الهی در امور سیاسـی 
اجتماعـی، بایـد در سـایر امور، اعم از شـخصی، عبـادی، خانوادگـی، تفریح، 

ورزش و غیـره نیـز بـا والیت هماهنگ باشـند. 
لکـن بدیهـی اسـت منویاتـی که ولـی در حـوزه ی زندگی شـخصی، عبادی 
و خانوادگـی اش مطـرح می فرمایـد، متوجـه عمـوم ملـت و امـت اسـالمی 
نیسـت، یا سـبک ورزش یا تفریح ایشـان برای سـایران الزم االتباع نیسـت 
و اگـر کسـی در زندگی شـخصی و خانوادگی  اش از سـلیقه ی خـود یا مرجع 
دیگـری تبعیـت کنـد یـا ورزش و تفریحی را برگزینـد که خود دوسـت دارد، 
بـه والیت مـداری او ضربـه   ای وارد نمی شـود. حتـی اگـر ولی فقیـه به عنوان 
مرجع تقلید، در احکام فردی اوامری را در رسـاله ی عملیه اش در قالب احکام 
فـردی بیـان کند، تنها بـرای مقلدانش حجیـت دارد و غیرمقلدانش می توانند 
در احـکام فـردی، از مرجـع دینی دیگری کـه آن را اعلم می دانند، تقلید کنند 
و مخالفـت رفتـار دینی فـردی مردم با نظـر ولی فقیه، به والیت مداری شـان 
زیانـی نمی رسـاند؛ چراکـه ادلـه ی ضـرورت تبعیـت از ولـی فقیـه، ناظـر به 

تبعیـت از ولـی فقیه در امور سیاسـی و اجتماعی اسـت. 
بنابرایـن تبعیـت از ولی معصـوم در امور فـردی و اجتماعـی، الزم و ضروری 
اسـت؛ امـا اطاعـت از ولـی فقیـه در اموری که جنبـه ی سیاسـیـ  اجتماعی 
دارد، معیـار والیت مـداری اسـت؛ امـا بـا این تعریـف کلی نمی تـوان وحدت 
رویـه ی عملـی در اطاعـت از ولـی ایجـاد کـرد. لـذا در میـدان نظـر و عمل، 
اختالفاتـی در مـورد مـرز والیت مـداری و والیت گریـزی در نظـام اسـالمی 

مطرح اسـت. 

ب( والیت مداری اعتقادی حداقلی
بـا توجـه بـه نگرش های موجـود در میان مدعیـان اعتقاد به والیـت الهی، و 
بـا در نظـر گرفتـن الگوهای رفتـاری جامعه ی مؤمنـان در اطاعـت از والیت 

می تـوان گفـت یک نـوع از والیت مـداری، والیت مـداری حداقلی اسـت.
برخـی در عیـن اقـرار بـه اعتقـاد به والیـت فقیه، بر ایـن باورنـد که همه ی 
دسـتورات و منویـات ولـی فقیه الزم االتباع نیسـت. در میـان منویات والیت 
فقیه تنها آن دسـته از منویاتی که در قالب حکم و دسـتور رسـمی و مکتوب 

ابالغ می شـود، الزم االتباع اسـت. 
امروزه کسـانی که برخی از دخالت های والیت فقیه در امور کشـور را به زیان 
مملکـت می انگارند و مانع آزادی های مدنی آحاد جامعه می شـمارند، معتقدند 
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کسانی که می گویند اختیارات 
والیت فقیه باید در حد 

قانون اساسی باقی بماند یا 
معتقدند توصیه های رهبری 

در قلمرو حکومت تا زمانی 
که به حکم حکومتی تبدیل 
نشود، الزم االتباع نیست و 

رویکرد محدودسازی اختیارات 
والیت فقیه را تعقیب می کنند، 
درحقیقت با مبانی دینی والیت 
فقیه بیگانه اند؛ زیرا مبانی دینی 

والیت فقیه، ما را به این نکته 
می رساند که ولی فقیه برخالف 

معصوم از خطا و اشتباه مبرا 
نیست، ولی ازآنجاکه نائب امام 

زمان و جانشین آن حضرت 
است،  اطاعت از ایشان، اطاعت 

از امام معصوم، و اطاعت از امام 
 معصوم، اطاعت از رسول خدا

و خداوند متعال است.

اختیـارات والیـت فقیه بـرای ورود به امـور مملکت باید 
محدود شـود. این دسـته در میان منویات ولی فقیه، تنها 
بـه منویاتی عمـل می کنند که در قالب دسـتور، فرمان و 
حکـم حکومتـی صادر می شـود و همین مقـدار را نصاب 
والیت مـدار می شـمارند و تخلـف از منویاتـی را کـه در 
قالـب توصیه، نصیحت، تذکر، درخواسـت شـفاهی بیان 

می شـود، مضر بـه والیت مـداری نمی دانند.
ایـن دسـته، سـخنان و اظهـار نظرهـای رهبـری در 
زمینه هـای مختلـف را نوعـی نصیحت، ارشـاد یـا اظهار 
نظـر شـخصی می داننـد و تنهـا به مـواردی تمسـک و 
عمـل می کننـد کـه رهبری دسـتور کتبـی یا لسـانی در 

سـخنرانی عمومـی یـا جمع خصوصـی داده باشـند.
برخـی از طـرف داران ایـن فکـر در گام نخسـت، طـرح 
محدود سـازی اختیـارات ولـی فقیـه در قانـون اساسـی 
جمهوری اسـالمی ایـران را مطرح کردند. آنها به شـکل 
ظریفـی مـردم را در مقابـل ولـی فقیـه قـرار داده، برای 
محـدود کـردن ولـی فقیـه در سـاحت اظهـار نظـر و 
رهنمـود دادن در اداره ی امـور جامعه ی اسـالمی، سـعی 
می کننـد او را قیـم مـردم جلـوه دهنـد و از ایـن طریق، 
احساسـات مسـئوالن دولتی و غیردولتی، نخبگان و اهل 
فکـر را که به سـختی زیر بار سـخنان دیگـران می روند، 

برانگیزند.12 
از منظـر ایـن گـروه، والیت مـداری به معنـای اطاعت از 
همـه ی احکام، دسـتورها، خواسـته ها و رهنمودهای ولی 
امر نیسـت؛ آحـاد جامعه می توانند در جایی که نظرشـان 
خـالف نظـر ولـی امـر بـود، طبـق نظـر خویـش عمل 
کننـد؛ امـا همین کـه در برخی امور از دسـتورات ولی امر 
اطاعـت می کننـد، برای والیت مداری شـان کافی اسـت. 
شـاید از منظر ایـن گروه مصداق والیت گریـزی، قیام بر 
ضـد ولـی امر و فتنـه کردن بر ضـد نظام والیی اسـت. 
لـذا کسـانی که بر ضد ولـی امر قیام نمی کننـد و بر ضد 
نظـام اسـالمی فتنـه نمی کننـد، والیت مـدار محسـوب 
می شـوند و نمی تـوان به علـت برخـی از مخالفت هـای 
گفتـاری یـا رفتاری بـا ولی، آنـان را والیت گریز شـمرد.

بـرای بررسـی مسـئله ی والیت مـداری حداقلـی، بایـد 
مـروری بـه مبانـی اندیشـه ی والیـت فقیه داشـت. اگر 
بخواهیـم بـر مقدمـات و ادلـه ی اندیشـه ی اطاعـت از 
والیت آسـمانی مروری گذرا داشـته باشـیم، باید بگوییم 
غیـر از آنارشیسـم ها کـه نظـم را در بی نظمـی  می بینند، 
همـه ی مکاتـب بـر ضـرورت حکومـت، حداقـل بـرای 
تأمیـن امنیـت و تقسـیم منافـع بیـن آحاد جامعـه تأکید 
می ورزنـد؛ لکـن در سـاختار حکومـت و شـرایط حاکـم، 
بـا یکدیگـر اختـالف نظـر دارنـد.  برخـی حاکمیت یک 
فـرد یـا گـروه و حـزب خـاص بـر دیگـران را تجویـز، 
و برخـی دیگـر، حاکمیـت اکثریـت مـردم بـر مـردم را 

نظریه پـردازی می کننـد؛  ولـی قرآن مجید حکومـت را تنها 
از آن خـدا می دانـد: إِنِ الحُکـمُ إاِلّ هللِِّ؛13 »حاکمیـت تنها از 

آن خداسـت«. 
از منظـر اسـالم، هیـچ فـرد یـا گـروه یـا اکثریتـی حـق 
آِن  از  نـدارد؛ حکومـت  را  بـر دیگـران  حکومـت کـردن 
خداسـت و ازآنجاکـه خداونـد متعـال وجـودی غیرمـادی و 
انسـان های  امـکان  در صـورت  اسـت،  محدودیت ناپذیـر 
معصومـی از طـرف خداونـد بر سـایر مردم حکـم می کنند 
کـه عـالوه بـر علـم و تدبیـر، از تقـوا و عدالـت معصومانه 
برخوردارنـد و وظیفه ی آنان این اسـت که جز بـه اذن خدا و 
جز بر اسـاس دسـتورات الهی و مطابق مصالح و خیر مردم، 
بـر آنان حکـم نرانند؛ لکن در صورت دسترسـی نداشـتن و 
امکان پذیـر نبـودن تحقـق حکومت معصـوم، به حکم عقل 
)طبـق قاعده ی تنـزل تدریجی( و شـرع، نوبت به حاکمیت 
فقیـه جامع الشـرایط می رسـد. فقیـه جامع الشـرایط کسـی 
اسـت که معدل اسالم شناسـی و فقاهت، تدبیر و سیاسـت، 
تقـوا و عدالـت، در او بیـش از سـایر همگنانش وجـود دارد.
ا از ایـن رو امـام عصر در عصـر غیبت صغـری در جواب 
از آن  از شـیعیان )اسـحاق بن یعقوب( کـه  نامـه ی یکـی 
حضـرت پرسـید در مـورد »حـوادث واقعـه« کـه در زمـان 
غیبـت پیـش خواهـد آمـد، وظیفـه ی مـا چیسـت، مرقوم 

فرمودند: 
»َواَمَّـا الَحَواِدُث الَواقَِعـِة فَارِجُعوا فِیَها اِلَـی ُرَواةِ َحِدیثِنَا 
ةُ اهللِ عَلَیهِـم؛14 و امـا  َـّ َّتِـی عَلَیکُـم وَاَنَـا حُج َّهُـم حُج رخدادهایـی کـه پیـش می آیـد، پـس بـه راویـان حدیـث فَاِن
مـا مراجعـه کنیـد؛ زیرا آنـان حجت مـن بر شـمایند و من 

حجـت خـدا بـر آنان هسـتم. 
یعنـی در عصـر غیبت وقتی دسـتتان از امام معصـوم کوتاه 
شـد، در حـوادث و رخدادهـای سیاسـی اجتماعـی بـه فقها 
مراجعـه کنیـد؛ زیـرا آنهـا حجـت خـدا بـر شـما هسـتند و 
مـن حجـت خـدا بـر آنها می باشـم؛ یعنـی اطاعـت از فقیه 
جامع الشـرایط به منزلـه ی اطاعـت از امام زمـان و حجت 

خداست. 
بـا توجـه به این توضیحـات، والیت فقیه بـه معنای والیت 
محـدود نیسـت؛ زیرا همان گونـه که گذشـت، والیت فقیه 
عـالوه بـر نظارت بـر اجرای قانـون، قدرت  قانون گـذاری و 

اجرای قانـون را نیز دارد.
کسـانی کـه می گوینـد اختیـارات والیـت فقیه بایـد در حد 
قانـون اساسـی باقی بماند یـا معتقدند توصیه هـای رهبری 
در قلمـرو حکومـت تا زمانـی که به حکـم حکومتی تبدیل 
نشـود، الزم االتباع نیسـت و رویکرد محدودسازی اختیارات 
والیـت فقیـه را تعقیب می کننـد، درحقیقت بـا مبانی دینی 
والیـت فقیـه بیگانه انـد؛ زیرا مبانـی دینی والیـت فقیه، ما 
را بـه ایـن نکته می رسـاند کـه ولی فقیه برخـالف معصوم 
از خطـا و اشـتباه مبـرا نیسـت، ولـی ازآنجاکـه نائـب امـام 
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زمان و جانشـین آن حضرت اسـت،  اطاعت از ایشـان، اطاعت از امام معصوم، 
و اطاعـت از امـام معصـوم، اطاعـت از رسـول خـدا‰ و خداونـد متعـال اسـت. 
همان گونـه کـه رویکرد محدودسـازی در اطاعت از حکومـت معصوم، به حکم 
عقل و شـرع، عملی ناصواب اسـت، رویکرد محدودسـازی اختیارات ولی فقیه 

نیز همین حکـم را دارد.
از سـوی دیگـر، اگـر بـه دیـده ی انصـاف بـه تاریـخ حکومـت ولـی فقیـه 
ایـران بنگریـد، تصدیـق خواهیـد کـرد کـه میـزان دخالـت ولـی فقیـه در 
ایـن  اسـت. شـاهد گویـای  اندک شـمار  بسـیار  تصمیم گیری هـای کشـور 
حقیقـت، ایـن اسـت که در میـان هزاران مصوبه ای که قوای سـه گانه سـاالنه 
به تصویـب می رسـانند و عـزل و نصب هایـی که در کشـور صـورت می پذیرد، 
دخالت و ورود ولی فقیه گاه به عدد انگشـتان یک دسـت نمی رسـد. گرچه ما 

معتقدیـم دخالـت ولـی فقیـه به سـود ملـت و مطابـق عقل و شـرع اسـت.
 بنابرایـن رویکرد محدودسـازی اختیـارات ولی فقیه رویکردی ناروا، همسـو با 
دشـمنان انقـالب،  به زیـان ملـت، و خـالف عقل و شـرع اسـت و کسـانی که 
ایـن رویکـرد را تعقیب می کنند، خواسـته یا ناخواسـته در پازل دشـمنان بازی 

. می کنند
ولـی فقیـه در تفکر بسـیاری از علمای شـیعه ی ما فوق قانون اساسـی اسـت 
و مشـروعیت قانـون اساسـی منـوط بـه تأییـد و امضـای ولی فقیه اسـت. به 
دیگـر سـخن، اندیشـه ی والیت مطلقه ی فقیـه محدودیت های فـوق را برای 
ولـی فقیـه برنمی تابـد. حکم ولـی فقیه برای حفظ مصالح اسـالم و مسـلمین 
و بقـای حکومت اسـالمی حتـی برخالف احکام اولی اسـالم نیز نافذ اسـت و 
ریشـه ی این اختیارات ولی فقیه، در این اسـت  که دسـتوراتش مطابق اسـالم، 
مصالـح عامـه ی مسـلمانان، حفـظ اسـتقالل، امنیـت و عدالـت در جامعـه ی 
اسـالمی بـوده و با کج فهمـی، بی عدالتی و هواپرسـتی و ناآگاهی فاصلـه دارد. 
در چنیـن حکومتـی، اواًل حاکمیـت از آِن اسـالم و احـکام اسـالمی اسـت، نه 
قوانیـن سرچشـمه گرفته از هواهـا و امیـال یـک فرد یا گـروه، یا عقـل ابزاری 
و مادی گـرای جمعـی؛ زیـرا ولـی فقیـه خـود را ُملـزم می داند تنهـا در دایره ی 

شـریعت عمل کند؛
ثانیـاً، مـردم از ظلـم حاکـم در امان هسـتند؛ زیرا شـرط الزم حاکـم، عدالت و 
تقواسـت؛ یعنـی هرگـز نمی توانـد بـر اسـاس هواهای نفسـانی خـود و منافع 

شـخصی خـود و فرزندانـش، در حقـوق آحـاد ملت تصـرف کند؛
ثالثاً، انحرافاتی که از سـوءتدبیر حاکمان در سـایر حکومت ها مشاهده می شود، 
در حکومـت ولـی فقیـه بـه حداقل می رسـد؛ چـه اینکه یکـی از شـروط احراز 

والیـت فقیـه بر مـردم، تدبیـر و درک مصلحت جامعه و رعایت آن اسـت.
به علـت همیـن فوایـد اسـت کـه از آغـاز انقـالب اسـالمی ایـران تاکنـون، 
روزبـه روز نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران در حال رشـد فزاینده و چشـمگیر 
و خیره کننـده ای اسـت. سـرنگونی رژیـم پهلـوی، اداره ی موفقیت آمیز جنگ، 
تثبیـت نظـام اسـالمی، رشـد اقتصـادی، فرهنگـی، اجتماعـی و سیاسـی، و 
اسـتقالل مملکـت در مقابل نفـوذ بیگانگان، نمونه هایـی از این رشـد فزاینده 
به شـمار می آیـد و بهتریـن گـواه بـر ایـن حقیقـت، اقرار دشـمن به پیشـرفت 
ایـران در زمینه هـای مذکور و خشـم او از والیت فقیه به عنوان عنصر اساسـی 
هماهنگ کننـده ی نیروهـای انقـالب در مسـیر پیشـرفت و رشـد و تمـدن 

اسـالمی و ملـت شـریف و متدیـن و هوشـمند و شـهیدپرور ایران اسـت.
بـا توجـه بـه ایـن مطالـب، اکثر علمـای شـیعه معتقدنـد هرگونـه حرکتی در 
ضدیـت بـا فرمان هـای والیـت فقیـه، خـالف شـرع اسـت و هر گونـه زاویـه 

گرفتـن از منویـات رهبـری، خـالف مصالـح فـردی و اجتماعـی جامعـه ی 
اسـالمی اسـت؛ زیرا ولی فقیه برترین ظرفیت را در تشـخیص مصالح سیاسی 
و اجتماعـی دارد و به سـبب فقاهـت و اسالم شناسـی، مصالـح مـورد نظـرش 
مطابق شـریعت اسـت و به علـت تقوا و عدالت، دسـتوراتش متأثـر از هواهای 

نفسـانی و منافـع فردی یـا خانوادگـی و گروهـی نخواهد بـود.15و16
بنابرایـن همـه ی آحـاد جامعـه ی اسـالمی و جریانـات سیاسـی و فرهنگـی و 
نهاد هـای اقتصـادی و حکومتـی بایـد تحـت اشـراف ایشـان عمل کننـد؛ در 
غیـر ایـن صـورت، خسـارات گرانی به خـود و جامعـه خواهنـد زد؛ چنان که در 
حوزه ی کشـورهای اسالمی و مسـلمانان، گروهی از روشن فکران که برداشت 
سـطحی و اندکـی از اسـالم دارنـد،... تـز »همـه یا هیـچ« را پذیرفته انـد. این 
مسـلمانان سـطحی نگر معتقدند که در صورت حضور امام معصوم، ایشان باید 
بـر جامعـه ی اسـالمی حکومت کند؛ امـا در صـورت حضور نداشـتن معصوم، 
مـالک، خواسـت اکثریـت مـردم اسـت و هیچ شـرطی جز مقبولیـت مردمی، 
معتبـر نیسـت. ایـن نظریه هیچ توجیـه عقلی و اسـالمی ندارد و مردود اسـت. 
از منظـر عقـل و اسـالم بـرای نظام سیاسـی ابتـدا باید همه ی شـرایط خاص 
و ویـژه را کـه در امـام معصـوم جمع شـده اسـت، در نظر گرفـت و در صورت 
تأمین نشـدن همه ی آن شـرایط، بر اسـاس قاعده ی عقلی تنزل تدریجی، آن 

میـزان شـرایطی که به آنهـا نزدیک ترنـد، معتبر می باشـند.17 
ت( نصاب والیت مداری

چنان که گذشـت، اساسـاً حق حاکمیت و والیت، تنها از آِن خداوند اسـت؛ ولی 
ازآنجاکـه خداونـد وجود جسـمانی ندارد، خود مسـتقیم در قالب یک انسـان بر 
سـایر انسـان ها حکومت نمی کند و حق حاکمیت خویش را از طریق برخی از 
انسـان های برگزیـده اعمـال می کند؛ ابتدا به پیامبران و سـپس بـه دوازده امام 
شـیعه که جانشـینان رسـول خاتم، حضرت محمد‰ هسـتند، اذن داده اسـت 
تـا بـر اسـاس وحـی الهی بـر جامعه ی بشـری حکومـت کننـد؛ امـا ازآنجاکه 
صاحبـان زر و زور و تزویـر از حضـور آشـکار ایـن حاکمـان برگزیـده ی الهـی 
متضـرر می شـدند، حاکمیت آنهـا را برنتافتنـد و آنها را یکی پـس از دیگری از 
صحنـه ی حکومـت و سیاسـت حذف کـرده یا به شـهادت رسـانده اند؛ تا جایی 
کـه حضور فیزیکـی امام دوازدهم در جامعه ی بشـری را برنتافتنـد و قبل از 
تولـدش درصـدد نابودی اش برآمدند. لـذا آن حضرت از نظرها غایب شـد و در 
عصـر غیبـت، حق حاکمیـت و والیـت از سـوی  اهل بیت‰ به فقیـه مدبر و 
عـادل واگـذار گردید. مهم تریـن دالیل واگـذاری والیت امر بـه فقیه در عصر 
غیبـت، عـالوه بـر احادیث  اهل بیت‰، جامعیـت و جاودانگی احکام اسـالم و 

ضـرورت اجرای احـکام و حدود الهی اسـت. 
طبـق ایـن دیـدگاه، در عصر غیبـت، مرجعیت دینی و حق حاکمیت سیاسـی ـ 
اجتماعی، از آِن فقیه عادِل دارای شـرایط اسـت؛ یعنی از سـوی خداوند متعال 
و  اهل بیـت‰ بـه ایـن مقام نصب شـده اسـت و وظیفه ی مؤمنـان اطاعت از 

دسـتورات و منویات اوست. 
بـر ایـن اسـاس، بـر کارگـزاران نظام اسـالمی نیـز واجب اسـت از ولـی فقیه 
تبعیـت کننـد. طبق ایـن قرائـت از والیت مداری، صـرِف حضـور و فعالیت در 
نظامـی کـه در رأس آن ولـی امـر قـرار دارد یـا اطاعـت از برخـی دسـتورات 
ولـی فقیـه یـا اطاعـت از احکام حکومتـی، بـرای والیت مداری کافی نیسـت؛ 
والیت مـدار کسـی اسـت کـه از همـه ی منویـات ولـی امـر در امور سیاسـی ـ 
اجتماعی پیروی کند. منویات ولی امر به دو دسـته تقسـیم می شـوند: دسـته ی 
اول، منویاتـی اسـت کـه در قالب حکم کتبی یا شـفاهی به کارگـزاران و مردم 
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تبعیت از ولی معصوم در امور 
فردی و اجتماعی، الزم و ضروری 

است؛ اما اطاعت از ولی فقیه 
در اموری که جنبه ی سیاسیـ  

اجتماعی دارد، معیار والیت مداری 
است؛ اما با این تعریف کلی 

نمی توان وحدت رویه ی عملی 
در اطاعت از ولی ایجاد کرد. لذا 

در میدان نظر و عمل، اختالفاتی 
در مورد مرز والیت مداری و 

والیت گریزی در نظام اسالمی 
مطرح است.

دوم،  دسـته ی  و  می گـردد؛  اعـالم 
منویاتـی اسـت کـه از سـوی ولـی در 
قالـب توصیه و ابـراز تمایل و نصیحت 

مطـرح می گـردد. 
ایـن  والیت مـداری،  نصـاب  پـس 
اسـت که شـخص افـزون بـر اطاعت 
از منویـات دسـته ی اول، از منویـات 
دسـته ی دوم نیـز تبعیـت کنـد؛ یعنی 
عـالوه بر حکم های مکتوب و رسـمی 
ولـی امـر در زمینه هـای مختلف ناظر 
بـه  شـئون مدیریتـی والیت فقیـه، به 
سـایر درخواسـت های ولـی امـر کـه 
در قالـب تذکـر یا توصیـه یا نصیحت 
شـفاهی ارائـه می گـردد، عمـاًل ملتزم 

باشـد و از آنهـا تخلـف نکند. 
عملـی  سـیره ی  و  تاریـخ  به گواهـی 
و  نبـوی  حکومـت  در  مسـلمانان، 
علـوی نیـز در اطاعـت از پیامبـر‰ و 
 امیر مؤمنـان دو نگاه وجود داشـت: 
برخـی اطاعت از بعضی دسـتورات آن 
دو بزرگـوار، بـا وجود عصیـان از برخی 
دیگـر را کافی می دانسـتند، ولی برخی 
دیگـر، اطاعـت از همه ی دسـتورات و 

منویـات آنـان را الزم می شـمردند. 
در جریـان صلـح حدیبیـه رسـول خـدا‰ دسـتور دادنـد کـه 
صلح نامـه پذیرفتـه شـود، ولی برخـی از اصحاب معـروف آن 
حضـرت، ماننـد خلیفه ی دوم، بـا این صلح مخالفـت کردند و 

گفتنـد: »چـرا پسـتی را در دیـن مـا می پذیـری؟!«.18 
در زمـان تقسـیم غنایـم جنـگ طائف، رسـول خدا‰ دسـتور 
داد بخشـی از خمـس غنایـم را کـه سـهم شـخصی  اش بود، 
برای تألیف قلوب به سـران قریش داده شـود تا مسـلمانان از 
شرشـان در امـان باشـند؛ ولی بعضـی از اصحـاب آن حضرت 
بـا این اقدام مخالفـت کردند. ذوالخویصره )سـرکرده ی خوارج 
در دهه هـای بعـدی( گفـت: »ای رسـول خدا، عدالـت به خرج 

بده«.19
در میـان جنـگ صفین وقتـی معاویـه، فریب کارانه پیشـنهاد 
کـرد که بین سـپاه او و سـپاه علی بر اسـاس قـرآن داوری 
شـود،  امیـر مؤمنـان ایـن پیشـنهاد را رد کـرد و خواسـتار 
ادامـه ی جنـگ بـا معاویـه شـد؛ ولی بخـش قابـل توجهی از 
 لشـکرش فریـب معاویـه را خوردنـد و بـا خواسـته ی علـی

مخالفـت کردند.
طـرف داران نـگاه دوم، هرگونه مخالفت با منویـات پیامبر‰ و 
علـی را نمی پذیرفتند و معتقد بودند چنین کاری نارواسـت؛ 
چنان کـه در میـدان جنـگ صفیـن وقتـی عـده ای در لـزوم 
اسـتمرار جنگ با معاویـه، با حضرت علـی  مخالفت کردند، 

جوانـی بـه نـام حصین بن منذر برخاسـت و در مـورد اطاعت از 
حضرت چنیـن گفت: 

»ای مـردم، ایـن دیـن بر تسـلیم بنا گردیـده. پس بـا قیاس، 
از آن دسـت نکشـید... مـا رهبـری داریم که خودمـان ترک و 
فعلـش را سـتوده ایم؛ او در گفتـار و کـردار از انحـراف مصـون 
اسـت؛ اگـر گفت نـه، ما هـم می گوییم نـه و اگر گفـت آری، 

ما هـم می گوییـم آری.20
مالک اشـتر در راه جنگ صفیـن در قناصرین21 برای نیروهای 

تحـت فرمانش، امیر مؤمنـان را چنین توصیف کرد: 
»پسـرعموی پیامبـِر مـا، علـی پسـر ابوطالـب، بـا ماسـت. او 
شمشـیری از شمشـیرهای خداسـت. او با رسـول اهلل، که درود 
خـدا بـر او بـاد، نماز خوانـده اسـت.  هیچ کس از مـردان پیش 
از او نمـاز نخوانـد. تـا آن گاه که بزرگ سـال شـد، هرگز عملی 
کودکانـه و کوتاهی و لغزشـی از او سـر نـزد. در دین خدا فقیه 
اسـت؛ بـه حـدود الهی علـم دارد؛ نظـرش صائـب، و صبرش 

زیبـا و پاک دامنـی اش دیرین اسـت.22
در میـدان جنـگ صفیـن وقتی عـده ای  دربـاره ی ادامـه دادن 
جنـگ با معاویـه، با حضرت علـی مخالفت کردنـد، جوانی 
بـه نـام حُصَین  بن  منـذر برخاسـت و  دربـاره ی مقـام حضـرت 

چنیـن گفت: 
عدی بن حاتـم، پسـر  حاتم طایـی، کـه در راه دلدادگی به موال، 
سـه فرزنـدش را در رکاب حضـرت فـدا کـرد، در وصـف امیر 
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نصاب والیت مداری، این است 
که شخص افزون بر اطاعت 

از منویات دسته ی اول، از 
منویات دسته ی دوم نیز تبعیت 

کند؛ یعنی عالوه بر حکم های 
مکتوب و رسمی ولی امر در 

زمینه های مختلف ناظر به  شئون 
مدیریتی والیت فقیه، به سایر 

درخواست های ولی امر که در 
قالب تذکر یا توصیه یا نصیحت 

شفاهی ارائه می گردد، عمالً ملتزم 
باشد و از آنها تخلف نکند. 

می گفت:   مؤمنـان
»ای مـردم، قسـم به خـدا اگر غیر از علی شـخص دیگری 
مـا را بـه جنگ با اهل نمـاز می خوانـد، نمی پذیرفتیم؛ ]ولی 
او کسـی اسـت کـه[ هرگز دسـت بـه کاری نزد مگـر آنکه 
حجتـی از خـدا بـا خـود داشـت و دلیلـی از خدا در دسـتش 

بود.23
ایـن شـواهد، بیانگـر دو نـوع رفتـار در مواجهـه بـا منویات 
والیـت در صـدر اسـالم اسـت؛ کـه نـوع دوم آن، نصـاب 
والیت مـداری را بـا خـود دارد، ولـی نـوع اول نـدارد. لـذا 
 امیـر مؤمنـان وقتـی یـاران مطیعـش را در جنگ هـای 
دوران حکومتـش از دسـت داد، به شـدت محزون شـده، در 

موردشـان فرمـود: 
»کجاینـد برادران من؟ همان ها که سـواره بـه راه می افتادند 
و در راه حـق قـدم برمی داشـتند. کجاسـت عمـار؟... اگر به 
جهـاد دعـوت می شـدند، می پذیرفتنـد و بـه رهبـر خویش 

اعتمـاد و اطمینـان داشـتند و از او پیـروی می کردند.24 
ایـن جمـالت نشـان می دهد که نگاه نخسـت، مـورد تأیید 
آن حضـرت نبوده و کسـانی که درصدد محدود سـازی ولی 
امر هسـتند یا دسـتورات و درخواسـت ها و تقاضاهـای او را 
بعـض بعـض می کننـد و از برخی اطاعـت، و از برخی دیگر 
عصیـان می کنند، مـورد تأیید نیسـتند و عملی نـاروا انجام 

می دهند. 
بـا توجـه بـه اینکـه ولـی الهـی عمـود خیمـه ی حکومت 
تجلـی  کـه  می آیـد،  به طـوری  به حسـاب  اسـالمی 
خواسـته های او در  شـئون مختلـف نظـام اسـالمی، مظهر 
اسـالمیت نظـام اسـت، بـر کارگـزاران نظـام اسـالمی که 
بیشـترین سـهم را در تحقـق بخشـیدن به منویـات حاکم 
اسـالمی دارنـد، الزم اسـت در همـه ی  شـئون سیاسـی 
اجتماعـی ناظـر بـه اختیـارات حاکـم اسـالمی، از او تبعیت 

کننـد و نصـاب والیت مـداری را داشـته باشـند.
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