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 مقدمه

ویژه معارف عقلی بشر در پرتو مباحثات  علوم، بهدهد که تکامل  تاریخ نشان می   

ی آن، رشد و شکوفایی فرهنگ  و ثمرهحقق یافته و تعاطی افکار ت اعلمی، تضارب آر

تا آنجا که حضرت  می نیز به این امر تککید شدهجوامع مختلف است. در آثار اسال

آرا و نظرات خود را بر یکدیگر عرضه دارید تا رأی صحیح از آن »فرمودند:  )ع(علی

را عامل علمی  ی مباحثه و مذاکره )ع(در همین راستا نیز امام صادق« پدید آید.

 جویی و حس ی حق ند. اصوالً الزمهدان شکوفایی و موجب حیات علم و دانش می

و این  ت میان نظرات متفاوت و مختلف استطلبی، تالش برای کشف حقیق حقیقت

گونه که مقام معظم رهبری در  امر بدون فضای انتقادی سالم میسر نیست. همان

 فرمایند: ی علمیه می گران حوزه وهشآموختگان و پژ از دانشی جمعی  پاسخ به نامه

را به کاالی « نقد و انتقاد»گریخت و « مناظره»ترسید و از « آزادی»از   آری نباید»

جدال و »چه نباید به جای مناظره، به  چنان ؛قاچاق و یا امری تشریفاتی، تبدیل کرد

د. آن روز گریزی لغزی ، گرفتار آمد و به جای آزادی، به دام هتاکی و مسئولیت«مراء

جا و در کنار یکدیگر ادا  ، همه یک«منطق»و سهم « اخالق»، سهم «آزادی»سهم 

   شود.

ای جز مشاوره و مناظره نیست و بدون فضای  برای بیدار کردن عقل جمعی، چاره 

سالمی و حمایت حکومت ا»با  وگوی آزاد انتقادی سالم و بدون آزادی بیان و گفت

سازی  ی دینی و در نتیجه، تمدن تولید علم و اندیشه ،«نظران هدایت علما و صاحب»

 «پردازی، ناممکن یا بسیار مشکل خواهد بود. و جامعه

 کارگیری الگوهای های زیبا و به همهم؛ باید از شعارها، ایدلذا برای تحقق این 

ای که چندان سنخیتی با فرهنگ ما ندارند گذر کرده و با فراهم  شده جدید و ترجمه
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و نظرات دانشجویان و  وگوی علمی به شناخت آرا جهت گفت ریبستساختن 

 اندیشمندان بها داد.

بهترین روش   ،)ع(ی معصومین زمان ائمهوگو، مباحثه و مناظره از  فتکه گ چنان

رسد  آگاهی و شناخت و آموزش و یادگیری بوده و هست، به نظر میی  برای توسعه

افکار و  ی یان و دانشگاهیان جهت ارائهای جهت رویارویی دانشجو فراهم کردن زمینه

بهترین راه برای  ،در ترازوی عدل و انصاف و با محک منطق و استدالل ،نظرات

شناخت  ی چنین توسعهو تکامل دانش بومی و جهانی و هم آموزش علوم و توسعه

 فردی و جمعی خواهد بود.

ها و  هتوان در مسیر شناسایی فاصله موجود میان دانشگا بدین ترتیب می

مرتفع ساختن آن را ابتدا در اذهان و سپس  ی نیازهای جامعه حرکت کرده و زمینه

 در رفتار دانشجویان که نیروهای مولد جامعه خواهند بود، ایجاد نمود.

کموریت سازمان دانشجویان ایران که همانا برقراری ارتباط میان با توجه به م      

دانشجویان  ی های بالقوه و استفاده از ظرفیت ها و مراکز آموزش عالی کشور دانشگاه

ای فراهم سازیم برای آموزش هر چه بهتر و مفیدتر  بر آن شدیم تا زمینه  باشد، می

امکان تکامل و   ها، مسائل روز کشور تا ضمن مشخص شدن معایب و محاسن آن

از آن مسائل فراهم شده و با بازیابی دقیق منابع و مآخذ علم و آگاهی  ی توسعه

وگو، آموزش و  طریق مناظره علمی، گامی در جهت رشد و اعتالی فرهنگ گفت

یادگیری مؤثر و پایدار برداشته و موجبات رشد فکری و شکوفایی علم و دانش و 

 شناخت در میهن عزیزمان را فراهم آوریم. ی توسعه

رشد ، شی علم و دان رشد و توسعه رو سازمان دانشجویان با اهدافی چون: از این     

برای ، طلبی جویی و حقیقت ی حق تقویت روحیه، وگو و شکوفایی فرهنگ گفت
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 ی دانشجویی نمود. مناظره ملی بار در ایران اقدام به برگزاری مسابقات نخستین

تیم از  90در همین راستا دور اول مسابقات در سطح استان تهران و با حضور 

 ۱8صورت ملی و با حضور  بقات بههای مختلف برگزار شد و دور دوم مسا دانشگاه

 کار خود پایان داد. به 19های سراسر کشور در اسفند ماه  تیم از دانشگاه

مسابقات نبال برگزاری دو دوره موفق مناظره به د ملی مسابقات ی دبیرخانه

با و ی دانشجویی، بر آن شد تا با آموزش و انتقال اصول و فنون مناظره  مناظرهملی 

هداف ارزشمند ی کوچک در راستای تداوم اهای اخالقی، گام الکرعایت تمامی م

 معظمبه فرامین و رهنمودهای مقام  ی عمل پوشاندن جامه تر از آن خود و مهم

 ی بردارد.رهبر

با تحقیق و بررسی فراوان اقدام به گردآوری و تدوین این دبیرخانه رو  از این

ی  موضوع روز و مورد دغدغه ون:هایی چ هایی نمود که با دارا بودن مالک مناظره

، اعالم شده به موضوع نسبت کننده طرفین مناظره ی احاطه، بودن دانشجویان

برگزاری در محیط ، علمی بودن روند مناظره، رعایت اصول اخالقی در طول مناظره

ی صحیح و  قابلیت الگوبرداری و آموزش مناظره و...، استقبال دانشجویان، دانشگاهی

 دانشجویان داشته باشد.علمی را به 

های  سلسله مناظرهمناظره بنا دارد ملی ی مسابقات  دبیرخانه ،در نخستین گام 

دانشگاه بسیج دانشجویی ، با همت نظران ا که با حضوراساتید و صاحبعلمی و اصولی ر

نامه تدوین و طراحی نموده و در اختیار  قالب ویژهرا در  است مدرس برگزار شده تربیت

های فرهنگی، معاونین  های دانشجویی، کانون چون: اعضای تشکل هم آنهدف  ی جامعه

ها و... قرار دهد تا از این طریق بتواند با در اختیار قرار دادن الگوهای  فرهنگی دانشگاه

 دست یابد.مستمر به اهداف خود و آموزش غیرمستقیم  و صحیح
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علمی و صحیح با  ی اولین مناظره از سلسله الگوهای مناظرههمین مبنا بر

و )عضو هیکت علمی دانشگاه تهران(  ی آقایان دکتر زیباکالم رعایت اخالق، مناظره

فقیه در سپاه پاسداران(  ی ولی نماینده مشاوراالسالم والمسلمین ذوالنوری ) حجت

در مدرس  در دانشگاه تربیت« مبانی نظری حکومت دینی»است که با موضوع 

 ده است.شبرگزار  19 مهرماه

 های هر کدام از طرفین مناظره ر صحبتالزم به ذکر است نظرات مطرح شده د

و باشد  نمیجهاددانشگاهی  سازمان دانشجویان الزاماً به معنای تکیید آن از طرف

آشنایی با انجام یک مناظره علمی و اخالقی با اشاره شد هدف، که   طور همان

از این رهگذر گامی الزم هر چند باشد تا  محوریت موضوعات و مسائل روز جامعه می

نظر مقام معظم رهبری در موضوع که همانا کوچک در جهت پیشبرد اهداف و 

 شاءا... ان ؛های آزاداندیشی است، برداشته شود اندازی و گسترش کرسی راه

مدرس که  دانشگاه تربیتدانشجویی م از همکاران بسیج یدان در پایان الزم می

قرار دادند صمیمانه  این مجموعه برداری در اختیار هرهرا جهت ب ها نوار مناظره

و امیدواریم روند همکاری دو مجموعه در خصوص  میقدردانی نمایسپاسگزاری و 

 .ادامه یابدای دیگر نیز ه مناظره

 

مسابقات ملی مناظرهی  دبیرخانه    

 سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی
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 وریاالسالم والمسلمین ذوالنحجت

شمسی در  هجری9۹8۱وری در سالاالسالم والمسلمین مجتبی ذوالن حجت

و تحصیالت ابتدایی  ان مالیر قدم به عرصه گیتی نهادای مذهبی، در شهرستخانواده

 و راهنمایی را در زادگاه خود به پایان رساند.

سالگی وارد حوزه علمیه 97روزی انقالب اسالمی و درسن یوی همزمان با پ

 اهلل حاج تدماتی را در نزد اساتیدی چون: آیبخشی از دروس مق گردید وبروجرد 

ردی، واعظی، جری، برواالسالم جواه جحج و نجفی بروجردی شیخ ابراهیم

د و پس از دو سال به قم مهاجرت نمود و مابقی دروس مقدماتی و نیز گذران میکری

لقانی، موسوی گرگانی، طا آیات : حضراتح حوزه را از محضر اساتیدی مانندسط

حسینی بوشهری، موسوی، فشارکی، جوادی آملی، حسین مظاهری تهرانی، صالحی 

و وجدانی   ناه اشتهاردی، شیخ علی پکاشانی، اعتمادی، ستوده ی، راستیمازندران

 .است  عظیم علمی و  معنوی برده حظ، فخر

های اجرایی، مدیریتی و کنار فعالیت النوری درواالسالم و المسلمین ذ حجت

اسی، از طریق کنکور سراسری به دانشگاه تهران راه پیدا کرد و موفق به اخذ سی

مدرک کارشناسی زبان انگلیسی شد. سپس از طریق آزمون سراسری کارشناسی 
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شده و این مرحله را ارشد، در رشته علوم دفاعی دانشگاه امام حسین )ع( پذیرفته 

 ت به پایان رساند.نیز با موفقی

 "دافوس"وره ویژه آموزش فرماندهی و ستاد )معروف به دوره عالوه بر آن، در د

رتبه نیروهای مسلح است( شرکت نمود و موفق به  که مختص فرماندهان عالی

 دریافت مدرک رسمی شد.

ماه در  88وران دفاع مقدس، وری در داالسالم والمسلمین مجتبی ذوالنتحج

های بزرگ و کوچک یاتعمل های جنوب و غرب کشور حضور یافت و در اکثرجبهه

 ال داشت.نقش مؤثر و فع

نظامی،  وی به دلیل ارائه نظرات نو، بدیع و کارآمد در مسائل فرهنگی، دفاعی و

های ن و فرماندهان جبهه و جنگ مطرح شد و به خاطر رشادتدر میان مسئوال

فرماندهی کل قوا و  سویاز  «نشان فتح»دوران دفاع مقدس، مفتخر به دریافت 

 ه العالی( گردید.ای )مد ظل خامنه اهلل ضرت آیتم انقالب اسالمی، حمعظ رهبر
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 کالم دکتر صادق زیبا

 بازارچه محله در ها سیدعانو به معروف کوچه در 9۹۱7 سال در باکالمیز صادق

 دری ا مغازهی دارا و تاجر پدرش. شد متولد یر ابانیخ جنوب در تهران منگول آب

ی ها تیفعال وارد 9۹۱0 دههی اسیس شدت بهی فضا در اما بود تهران نیقزو ابانیخ

 حزب دری التیتشک لحاظ از اما بود مصدق طرفداران از او. بود شده زینی اسیس

 .کرد یم تیفعال ییبقا مظفر دکتری رهبر به کشان زحمت

 آخر سال و نایس ابانیخ در یغزال دبستان به رایی ابتدا نخست سال پنج دقصا

 منزل به خانواده مکان نقل با. رود یم یغفار ابانیخ در زاده قاسم دکتر دبستان به را

 او. کند یم نام ثبت هیطریق ابانیخ در رهنما رستانیدب در صادق ،اورانین دری بزرگ

 رفتهیپذ تهران دانشگاه کنکور در 9۹8۱ سال در رستانیدب پلمید اخذ از پس

 تا کند یم شیاتر روانه را او ،کرده مخالفت رانیا در او لیتحص با پدرش اما شود یم

 شدت به شیاتر در. اردد نگه دور به تهران دانشگاهی اسیسی ها یریدرگ از را او

 مهین شیاتر در را خود لیتحص و ردیگ یم قراری ستیمارکس تفکرات ریتاث تحت

 .(9۹80 خرداد) رود یم انگلستان به پدر هیتوص به و گذاشته تمام

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87_%D8%A2%D8%A8_%D9%85%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87_%D8%A2%D8%A8_%D9%85%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B2%D8%AD%D9%85%D8%AA%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B2%D8%AD%D9%85%D8%AA%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%82%DB%8C%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B6
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B6
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 شمال در لدیهدرزف شهر کیتکنی پل به ج،کال دوساله دورهی ط از عدباو 

 او کوچک برادر زمان نیا در. شود یمی میشی مهندس رشته وارد و رود یم انگلستان

 دوره اتمام از بعد او. کند یم نام ثبت کالج در و دیآ یم انگلستان به زین دیسع

 دانشگاه دری میشی مهندس یدکترا سپس و ارشدی کارشناس  دوره واردی کارشناس

 و شده ریدستگ ساواک توسط رانیا به آمدن موقع 9۹۱۹ سال در. شود یم برادفورد

 مانع کشوری تیامن دستگاه ،یآزاد از پس. شود یم آزاد زندان از سال ۱ از پس

 و مانده رانیا در ناچار به او و شدهی دکتر دوره ادامه و انگلستان به او گشتباز

 .گردد یم استخدام تهران دانشگاهی فن دانشکده دری مرب عنوان هب

 9۹0۹ سال در و شود یم دار عهده رای متعدد های مسئولیت انقالب از پس

 رشته در لیتحص ادامهی جا به اما گردد یم باز انگلستان به لیتحص ادامهی برا

 دانشگاه یشناس صلح دانشکده در او. آورد یمی روی انسان علوم بهی میشی مهندس

 انقالب اوی دکترا تز ضوعمو. ردیگ یم را خودی دکترا و سانسیل فوق برادفورد

 سال دو از پس و تهبازگش رانیا به 9۹01 سال در باکالمیز. است بوده رانیای اسالم

 وی  .شود یم تهران دانشگاهی اسیس علوم و حقوق دانشکدهی اسیس علوم گروه وارد

 .باشد مینشگاه داهم اکنون عضو هئیت علمی این 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%81%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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در خدمت شما و برادر  که ایناز  خوشحالم: یذوالنور

فقط یک خواهش  ؛تمهس زیباکالمعزیزم جناب آقای دکتر 

مبانی »در مطلع عرایضم دارم چون موضوع تعیین شده 

خواهش بنده این است که   است، «نظری حکومت دینی

صد  یعنی اگر مثالً ،در همین چارچوب حرکت کنیم صرفاً

کدام  هیچروی نکته را در این جلسه طرح کنیم ولی 

رسانیم ابهامات در اذهان نمستدل نایستیم و به جایی 

محیطی ، القاعده محیط شتر خواهد شد ولی علیبی

 .مدرس دانشگاهی است آن هم دانشگاه وزینی مثل تربیت

ما محور به محور و مطلب به مطلب بحث کنیم و  طبیعتاً

از است که ما مشترکاتی را مورد نی جلو برویم و طبیعتاً

 .قرار بدهیم تککید

هستی بدون  نکته اول مورد اشتراک بحث این است که

اهدافی از  ،خدای متعال کار عبث نکرده ،هدف خلق نشده

انسان به آن اهداف  که اینخلقت انسان وجود دارد و برای 

دست پیدا کند و به آن مسیری که تعیین شده برود نیاز به 

رو و خودسر به جایی خودو دستورالعمل دارد و نقشه راه 

که ورط همان تواند آن را تعیین کند بشر نمی .نخواهد رسید

 ،کنیم کاتالوگ استفاده میکه اگر یک مصنوع و محصولی را 

راهنمایی دارد که نحوه استفاده را یا دستورالعمل و 

خدایی که خالق و مالک همه چیز هست برای  ،آموزد می

زندگی اجتماعی و فردی انسان دستورالعمل و رهنمود دارد 

 .آخر و جامع آن قرآن کریم است ،که نسخه کامل

دو بخش است یک بخش فردی و یک انسان زندگی 

 ابعاد زندگی اجتماعی انسان طبیعتاً .اجتماعیبخش 

 
 :یذوالنور

هستی بدون 
هدف خلق نشده، 

ر خدای متعال کا
عبث نکرده، 

اهدافی از خلقت 
انسان وجود دارد 

که  و برای این
انسان به آن 

اهداف دست پیدا 
کند و به آن 

مسیری که تعیین 
ز به شده برود نیا
نقشه راه و 

 دستورالعمل دارد.
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توانیم ما دین را  نمی .بعد زندگی شخصی استتر از  گسترده

دین باید در  ،مخصوص پستوی زندگی شخصی انسان بدانیم

عرصه اجتماع بروز و ظهور پیدا کند و اگر دین بخواهد در 

ی اجتماعی انسان خودش را در های مختلف زندگ عرصه

حکومتی و سیاسی  ،مسائل تربیتی ،اجرا ،گذاری عرصه قانون

باید  جا ایندین نسخه اجرایی دارد و  طبیعتاً دهد،نشان 

اگر کسی ورود دین به عرصه اجتماعی  ورود داشته باشد و

زندگی انسان را انکار کند باید بپذیریم که جامعیت اسالم را 

ی معتقد است که اسالم فقط برای پستوهای قبول ندارد یعن

تواند بروز و ظهور  زندگی شخصی است و در اجتماع نمی

 .با بینات قرآن سازگاری نداردمسکله این  که داشته باشد
 اصل مشترک اول این است که انسان ؛پس فرض اول ما

خدای متعال برای تعالی و تکامل  است. هدف خلق نشده بی

ن نسخه زندگی تدوین کرده و این و به هدف رسیدن انسا

و هم شود  نسخه زندگی هم شامل زندگی فردی انسان می

انسان خود به تنهایی  ؛ چرا کهزندگی اجتماعی انسان

تواند مسیر خودش را تعیین کند و خود را به مقصود  نمی

عقل برد  ،که انسان اگر عقل هم دارد دلیلاین   به .برساند

وحی  ،زندگی ولی برایاست حی خانه و انسان تا بردن درِ

 انسان است و عقل هم از مسیر وحیاست که راهنمای 

انحراف ندارد و خود بشر هم اگر به خودش واگذار شود 

، بینید که روزانه االن شما می .رسد به جایی نمی یقیناً

خارج  ساالنه فهرست بلندی از داروهاو  ماهانه، هفتگی

های  ترین عرصه یشرفتهپشاید یکی از  که اینبا  ،شود می

 دیکلوفناک مثالً .تعالی و رشد انسان در عرصه پزشکی است

 

 :یذوالنور
اگر کسی ورود 
دین به عرصه 

اجتماعی زندگی 
انسان را انکار 

کند باید بپذیریم 
 که جامعیت اسالم

 را قبول ندارد
یعنی معتقد است 

 که اسالم فقط
برای پستوهای 
زندگی شخصی 

است و در 
تواند  اجتماع نمی

بروز و ظهور 
  .داشته باشد
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زا  انفالن دارو سرط ،را مصرف نکنید فالن تبعات را دارد

حرف این معنی و... آورد  رس میزود فالن دارو پیری ،است

انسان در عرصه آزمایش و به این معنی است که  ؟چیست

کند که   معاینه اعالم میخطا و تست و تجربه و مشاهده و 

اگر در عرصه فیزیک و در عرصه  .علم دیروز من جهل است

گوید علم دیروز  مشاهده و در عرصه آزمایشگاه انسان می

من جهل است چه تضمینی وجود دارد که علم امروز او 

تواند در بحث متافیزیک  طور می پس چه ؟فردا جهل نباشد

یر روحی انسان و در بحث معنوی و در بحث روحی و س

به سمت معاد و باشد  نیاز از مبدأ نیاز از وحی باشد و بی بی

چنین چیزی شدنی  ؟حرکت کند بدون توجه به مبدأ

انسان سر تا پای وجودش ممکن است دچار خطا  .نیست

کردید از فرق سر  شما به یک طبیبی مراجعه می قبالً .شود

مروز با ولی ا ،کرد تا نوک پا برای شما نسخه تجویز می

علم شما ممکن است در شدن  بندی و رشتهشدن  تخصصی

ها و فوق  متر مربع محیط چشم تخصص یک سانتی

بحث شبکیه و قرنیه و  ،های مختلف تعریف کنید تخصص

دام جداگانه است هر ک ها این عنبیه کار یک نفر نیست

که دیروز فهمد  رود می جلو مییعنی انسان هرچه 

شود و  التش بیش از گذشته میفهمیده است و مجهو نمی

اگر انسان در  .دنیست که مجهوالت ما پایان یاب طور این

تجربی دچار ضعف و کمبود مادی و  ،عرصه مسائل فیزیکی

به آن مسیر الهی را  تواند خودش طور می و جهل است چه

د و بخش انکه خدای متعال برای کمال او تعیین کرده برس

اگر انسان عی انسان است. اش در عرصه زندگی اجتما عمده

 :یذوالنور
انسان در عرصه 

آزمایش و خطا و 
تست و تجربه و 
مشاهده و معاینه 

کند که   اعالم می
علم دیروز من 

 جهل است.
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اخالق زمانی  .اخالق معنی ندارد ،در یک اتاق دربسته باشد

 .که با دیگران برخورد داشته باشدکند  بروز و ظهور پیدا می

فضائل و رذائل در زندگی اجتماعی است که خودش ، ملکات

حقوق هم  ؛طور است سایر امور هم همین .دهد را نشان می

 ،ودش باشد و یک محیط بستهاگر انسان خ .طور همین

حقوق و روابط اجتماعی در زندگی  .حقوق معنی ندارد

شود خدای متعال  شود. مگر می اجتماعی انسان تعریف می

انسان را یک موجود منزوی در یک پستوی تاریک زندگی 

شخصی تعریف کند و دین را برای آن پستوی تاریک 

بعاد اجتماعی نیست و توجه دین به ا طور این بگذارد. قطعاً

 زندگی انسان است که حکومت باید به وحی باشد و بر غیر

این  .کفر و فسق است، حکومت ظلمکردن   وحی حکومت

اگر کسی » :فرماید بیان صریح قرآن کریم است که می

خواست حکم حکومت و حاکمیت داشته باشد باید به وحی 

در غیر این و حکم کند « ما انزل اهلل»به  ،«حکم کند

ما »ظالم و فاسق است. و اگر قرار باشد به ، رت کافرصو

حکومت  ؛شود حکم شود معنی حکومت می «انزل اهلل

البته بحث ما در خصوص مبانی دینی و حاکمیت دینی. 

ده اشکال و ده نظری است و در عرصه اجرا، ممکن است 

 جواب وجود داشته باشد که جای خودش را دارد.

من نظر  به گفتند ینورالذوجناب  چه آن :زیباکالم

دین برای عرصه فردی نیامده شد که  اش این می خالصه

برای عرصه اجتماعی آمده بنابراین ما ناگزیر هستیم  بلکه

که حکومت داشته باشیم که متولی آن امور اجتماعی باشد 

خواهد آن اصول و قوانین  و اگر حکومت نباشد چه کسی می

 
 :ذوالنوری

اگر انسان خودش 
شد و یک با

 ،محیط بسته
حقوق معنی 

ندارد. حقوق و 
روابط اجتماعی 

در زندگی 
اجتماعی انسان 

 .شود تعریف می



 01                                                               مباني نظري حكومت دينيمناظره: 
 

 

 

فکر کنم  ؟ده کندشرع آورده است پیاکه و ضوابطی را 

برای  ایشان درست است.بیش و  بندی که کردم کم جمع

ورود به بحث کلی نگاه کردند که برای اجرای احکام 

ناپذیر.  اجتناب ای گونه به شریعت ما نیاز به حکومت داریم

  رویکرد فلسفی و معرفتی که حاجرویکردی که بنده دارم، 

به من بخشی رویکرد  .نیست ،مطرح کردندی آقای ذوالنور

در  گردد و بخش دیگری به تاریخ؛ اصول و مبانی برمی

همه ما باید گفت که گردد  بخشی که به اصول و مبانی برمی

که در این سالن جمع هستیم قبول داریم که در اسالم یک 

ما  که ایننظر از  بایدها و نبایدهای مشخصی هست. صرف

ین اصول و هستیم روی او... هفت امامی یا  ی یا شیعهسنّ

فرض بگیریم یک  .نظری باشد کنم اختالف مبانی فکر نمی

شود و به  دچار طوفان می ،کند ی در دریا حرکت میتکش

نجات پیدا رسد و همه  آسایی به یک جزیره می  طرز معجزه

ها و آقایان در این جزیره  کنند. آیا وقتی که این خانم می

کنم پاسخش  میفکر  ؟پیاده شدند باید نماز بخوانند یا نه

روشن است که آری به پا داشتن نماز جزو واجبات  کامالً

در آن جزیره سیصد نفر باید ، دین است. آیا این دویست

دانم  تا جایی که من می ؟حکومت هم تشکیل بدهند

و  عقالً ؛توانند تشکیل ندهند توانند تشکیل بدهند و می می

پیدا کنند تا وقتی که کمک برایشان بیاید و نجات  منطقاً

چه مسلمان باشند و چه  ها آن یک ترتیباتی برای هرحال به

دانم این است که  من می چه آن .وجود خواهد آمد نباشند به

مسلمانان باید حکومت  که ایندر شریعت ما اصراری برای 

خواهم یک قدم هم  می .و ندارد نداشته بدهند وجودتشکیل 

 
 :زيباكالم

دانم  چه من می آن
این است که در 

شریعت ما 
اصراری برای 

که مسلمانان  این
باید حکومت 
تشکیل بدهند 

وجود نداشته و 
 ندارد.
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می دیگر یعنی در فراتر بروم و بگویم در دو مذهب ابراهی

بایدی در قبال حکومت وجود  یهودیت و مسیحیت هم

عنوان  به ها هم اعتقاد ندارند که باید یعنی مسیحیندارد. 

 چنینهم ها البته یهودی .تشکیل بدهند ، حکومتمسیحی

هم در مسیحیت و هم در  ،ناگفته نماند .باوری ندارند

ت و مسیحی نام  بههایی  یهودیت در طول تاریخ حکومت

ناکی در عمل ناموفق ه طرز هولبکه وجود آمده  یهودیت به

زمانی که تنها  نه یعنی ،دینی شدند بیافزایش بودند و باعث 

یهودیت حکومت تشکیل داده باعث پیشرفت یهودیت نشده 

. داستان است وجود آمده بلکه در عمل مشکالت زیادی به

در دوران قرون وسطی چه مشخص است که هم  مسیحیت

ها به دلیل تنها  ر سر دین و آیین آمد و چگونه خیلیب

مسیحیت و حضرت  ،حکومتعملکرد کلیسا در قالب 

ست که جا اینسؤال  .مریم و خدا را کنار گذاشتند بن عیسی

اگر خیلی خالصه بخواهم بگویم در ؟ طور در اسالم چه

در مورد نماز وجود دارد و آن بایدی که  یاسالم هم آن باید

 .در قبال حکومت وجود ندارد ،د روزه وجود داردکه در مور

از مسلمین نخواسته که شما باید حکومت  قرآن صراحتاً

ای   ،وای بر شما اگر حکومت تشکیل ندهید ،تشکیل بدهید

 سبگو که اگر حکومت تشکیل ندهند و ق ها این رسول ما به

باید حکومت  که ایندر عمل هم قیدی مبنی بر  .علی هذا

م نه در میان اهل سنت بوده و نه در میان تشکیل بدهی

 کاری ندارم اما در مورد تشیع؛ شیعیان. اهل سنت را فعالً

وجود نداشته اما حکومت زمانی  بایدی در قبال حکومت

آن یک امام معصوم  رأسکرده که در  مشروعیت پیدا می

 
 :زيباكالم

اگر خیلی خالصه 
م در بخواهم بگوی

اسالم هم آن 
که در  یباید

مورد نماز وجود 
دارد و آن بایدی 
که در مورد روزه 

وجود دارد، در 
قبال حکومت 

 وجود ندارد.
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حکومت امام معصوم نباشد آن  رأساگر در است. بوده 

آن  :پاسخ کند؟ چه وجهی پیدا میشیعیان نظر  از حکومت

رسمیت شناخته  شیعیان مشروعیتش بهنظر  از حکومت

، پادشاه، سلطان، فهیلخ، حاکم که اینمستقل از  ،شود نمی

قدر آدم  االمر و هر چه اسمش را بگذاریم چهلواو، امیر

 از حکومتش چنان هم ،خواند متدینی است و نماز شب می

خسرو از زمانی که  .شود یرسمیت شناخته نم تشیع بهنظر 

اهلل رحلت کردند تا زمانی که امام دوازدهم ما  خوبان رسول

طی این در  .گذرد غائب شدند دو قرن و نیم می

شیعیان حکومتی که در دمشق نظر  از وپنجاه سال دویست

با آن  بعضاً .رسمیت شناخته نشد بغداد بود هرگز بهو 

ولی حکومت  ،ردندک همکاری نمی کردند و بعضاً همکاری می

 حکومت به امام معصوم بعضاً ؛شناختند رسمیت نمی را به

 )ع(امام معصوم آزاد بود مثل امام جعفرصادق ؛کاری نداشت

هم حکومت نظر  مدرسه داشتند و بعضاًو شاگرد که 

کرد و امام  مساعدی نداشت و با شک و تردید نگاه می

 در که اینضمن انداخت.  میزندان را به معصوم 
پیروان به یک از ائمه معصوم  وپنجاه سال هیچ دویست

دست خودتان  بهرا گویند که قیام کنید و حکومت  نمی

تا ما به  .این کار را بکنند که اینحتی نهی شدند از  .بگیرید

نظر  از .رسیم می قرن پیش 99غیبت کبری یعنی حدود 

حکومت  رأسام معصوم این نبوده که باید در تشیع فقط ام

امام  اساساً ،بگیرد که آن حکومت مشروعیت پیدا کند قرار

داشته که ما دچار ظاللت و  معصوم باید همواره وجود می

آن  رأسفقط بحث حکومت نبوده که در  .گمراهی نشویم

 
 :زيباكالم

از نظر تشیع فقط 
امام معصوم این 
نبوده که باید در 
رأس حکومت 

قرار بگیرد که آن 
حکومت 

مشروعیت پیدا 
کند، اساساً امام 

معصوم باید 
ود همواره وج

داشته که ما  می
دچار ظاللت و 
 .گمراهی نشویم
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وجود  اساساً ،کندعیت پیدا قرار بگیرد و حکومت مشرو

شیعیان و پیروان  که اینمبارک امام معصوم الزم بوده برای 

افتد  بنابراین وقتی که غیبت کبری اتفاق می .نشوند گمراه

تواند  تصور شیعیان این بوده است که غیبت کبری نمی

 ۱اما  ،ظهور خواهند کرد خیلی طوالنی شود و امام مجدداً

گذرد و امام  سال می ۱00، سال 900، سال ۱0، سال 90، سال

 شود؟ می تکلیف حکومت چه؛ الکنند. سؤ معصوم ظهور نمی

کنیم  ما چون روی مبانی نظری بحث می :یالنورذو

شیعه معتقد است که غیر امام معصوم اگر حکم  مثالً که این

این شیعه کیست که  ،رسمیت نداردیا  کند مشروعیت

البته  ؟بودندکه  بزرگان علمای شیعه ؟معتقد است طور این

اصل حکومت دینی و شما گفتید فرمایشات و مطالبی که 

مور و مک که ایننموده و دیان الهی کال نفی ضرورتش را در ا

امام معصوم را رسمیت  که ایننکته دوم  .موظف نبودند

شیعه  :شود گفت نمی هرحال بهدهید که این تضاد است  می

غیر امام معصوم را قبول ندارد ولی امام معصوم را قبول دارد 

اگر اصل را  .با آن مبنایی که شما فرمودید در تضاد است

مان غیرزو یم بعد بگوییم زمان امام معصوم مشروع ننفی ک

کس و تضاد در واین یک پاراداست، امام معصوم غیرمشروع 

بد عمل  مسیحیت مثالً که ایناصل بحث است و نکته دیگر 

کلیسا عملکرد  ،نشان شدندواپیرشدن  و باعث زدهکردند 

شود نفی مبانی نظری حکومت  این نمی ؛خوبی نداشت

ت ما قانون هم داشته باشیم و مجریان ممکن اسدینی. 

عدم ضرورت و قانون بد عمل کنند این دلیلی بر نفی قانون 

 ،عملکرد بد مجریان ربطی به نفی قانون ندارد .قانون نیست

 
 :یالنوروذ

ممکن است 
ما قانون هم 

داشته باشیم و 
مجریان قانون بد 

عمل کنند این 
دلیلی بر نفی 
قانون و عدم 

ضرورت قانون 
 نیست.
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 .افتد تداخل در بحث اتفاق می تقریباً جا اینپس 

فلسفه وجودی امام معصوم این است  که ایننکته دیگر 

ای  در چه عرصه کردم من عرض ؛نشوندکه پیروانشان گمراه 

در پستوی زندگی شخصی که انسان با کسی  ؟گمراه نشوند

وقتی  .شود راه نمیمکه گ ،کار نداشته باشد و خودش باشد

وقتی یک سلولی است و من در سلول  ،یک راه وجود دارد

گمراهی  اصالً ؛راه دومی نیست که من گمراه شوم ،هستم

 ،باشدعرصه اجتماعی ، که عرصهکند  زمانی معنی پیدا می

ها و نبایدهای اجتماعی و حکومت است که گمراهی و  باید

زندگی اجتماعی فرد  که این .کند عدم گمراهی را معنی می

باید و نباید  ،تعطیل باشد و کاری با حکومت نداشته باشد

گمراه خواهد به کجا  ،گمراه شود ؛اجتماعی نداشته باشد

و بخش ه در حوزه فردی است بخشی از این مسکل شد؟!

عمده آن حالل و حرام و باید و نباید در عرصه اجتماعی 

نیست که اگر نماز صبح آدم  طور این .زندگی انسان است

قضا شد این اشکال دارد و حرام است ولی اگر شب تا صبح 

 ها این خب ؛اشکالی ندارد جا ایناش بخوابد  نگذاشت همسایه

توانیم  نمی طبیعتاً .هم هستند به هم مربوط است و درکنار

که خواهش  ؛ما دین را از عرصه زندگی اجتماعی نفی کنیم

اگر  .من باز این است که روی اصل مبانی حرف بزنیم

ای که از  چرا نه؟ نکته ؛حکومت دینی نهگوییم  می

این است که  متوجه شدمفرمایشات جناب آقای دکتر 

کنیم وقتی  عرض می ؛ پسالزامی بر حکومت نبوده است

اگر کسی خواست حکم حکومت و حاکمیت  گویید: می

 
 :یالنوروذ
در پستوی  

زندگی شخصی 
که انسان با کسی 
کار نداشته باشد 

 ،و خودش باشد
که گمراه 

ود. وقتی ش نمی
یک راه وجود 

دارد، وقتی یک 
سلولی است و 
من در سلول 

راه دومی  هستم،
نیست که من 

 گمراه شوم.
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داشته باشد باید به وحی باشد اگر غیر از این باشد طرف 

دیگر معنی الزام چیست که  ،کافر و ظالم و فاسق است

غیر از این است  ؟بگوییم حاکمیت دینی الزام دارد یا ندارد

کردن  که بگوید اگر به غیر از وحی حکم کنید حکم

برای اجتماع  ،خیر ؟ت؟ برای زندگی شخصی استچیس

دیات  ،باید و نباید اجتماعی است ،نظام سیاسی است ،است

اگر  .و حدود و قصاص است و مبانی قانون قرار گرفتن است

کسی خواست حکومت و حاکمیت داشته باشد باید به وحی 

 که این .باشد اگر غیر از این باشد کافر و ظالم و فاسق است

 .کنم وجود دارد جود ندارد من عرض مید بایدی وگویی می

 مثالً که این ؟چیست ،وجود ندارد گویید دلیلی که میمبنای 

و کدام منبع بوده  ؟آن شیعه کیست ،د استشیعه معتق

دهم و عرض  آدرس میمن در عرایضم  .آدرس بدهیم ؟است

ان کنت بین الناس » :گوید کنم قرآن به پیامبر می می

عدل را چه کسی  ،با عدل حکومت کن «فاحکم بالعدل

گویید این کار درست است و او  شما می ؟کند تعیین می

مبنا کیست که عدل را تعیین  .گوید آن کار درست است می

شود و مجلس بعدی نقض  یک قانونی گذاشته می ؟کند می

اگر قانون آویزان باشد و  .این عدل است هرحال به .کند می

حکی نداشته باشد و یک جایی به جایی متصل نباشد و م

عدل را هر کسی از منظر خودش  ؛غلطیا  نگوید درست

خواهد حکم بر عدل کند در جامعه  اگر می .کند تعریف می

 تعریف عدل چیست؟ ؟مبنا و مالک عدل چیست

مور به حکومت شد و این دستورات که پیغمبر اکرم مک

 
 :یالنوروذ

اگر قانون 
آویزان باشد و به 

جایی متصل 
نباشد و محکی 
نداشته باشد و 

یک جایی نگوید 
درست یا غلط؛ 

عدل را هر کسی 
از منظر خودش 

.کند تعریف می  
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 ؛تفقط گفتن و راهنمایی نیس ،عمل کن طور اینگوید  می

به چه معنی است؟ به  «شدید ه بأسنزلنا الحدید فیو أ»

حکم نظری وقتی اعالم این  .معنی قدرت و حاکمیت است

نیست که یک  طور این .پشتوانه اجرا داشته باشدکه شود  می

وید به خودتان مربوط است و بعد ای کند و بعد بگ اشاره

ما کند که اگر من به ش عقل این را اقتضا می .اخذه کندمؤ

 ؛و فردا باید زاهدان باشید ددهم امروز تهرانی موریت میمک

اگر راه بسته باشد و  .سیله نقلیه را باید حساب کنموخب 

به شما بگویم  و وسیله هم نباشد و زمان کافی هم نباشد

خالق ااین خالف عقل و  ،صبح اول وقت زاهدان باشید

شود خدای متعال دستور زندگی  مگر می .مت استوحک

نیست که ما بگوییم نظام  طور اینبالغ کند بدون پشتوانه؟ ا

ست که با همین اعتقاد من این اوانگهی  .نی مبنا ندارددی

و همین کار را هم  مور به حکومت استپیغمبر مک ،مبانی

در مورد حضرت که البته کرد و بعدش امام معصوم است 

سقیفه یک انحراف عمیق در  .انحراف پیش آمد )ع(امیر

لحظات در اکرم امبر که پی طور همان .ر جامعه استمسی

قلم و کاغذ بیاورید که بعد  ند:عمر مبارکشان فرمودپایانی 

 «ان الرجل لیهجر» :آن فرد گفتو از من گمراه نشوید 

که زهرای مرضیه سرش  ،گوید یان میپیغمبر تب دارد و هذ

 فرمود: ؟کنید گفتند چرا گریه می ست.را به دیوار زد و گری

کنند وای به  عمل می طور ایناالن که رسول خدا زنده است 

 که این ؟کنند رت او چه میبا عت ؛نباشد پیغمبر زمانیکه

 لکم علیه اجرا االّقل ال اسأ» :فرماید پیغمبر اکرم می

 
 :یالنوروذ

ور ط این
نیست که ما 

بگوییم نظام دینی 
مبنا ندارد وانگهی 

اعتقاد من این 
است که با همین 

پیغمبر  ،مبانی
مأمور به 

.حکومت است  
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پیغمبر از رانت پیغمبریش برای  «ربیفی القه مودال

با  که این خواهد استفاده کند هایش می دوست داشتن بچه

پس یک  .خواری است این ویژه ،سازد قل و مساوات نمیع

رت ارد که پیغمبر هدایت بشر را در عتچیز دیگری وجود د

قلین کتاب اهلل و الثَّفیکم  کتار ینإ» است.  گذاشته

 تمتمسک إنما » :دهد و بعد ادامه می «رتی اهل بیتیتع

متمسکید گمراه  ها این زمانی که به «لوا أبداتضن بهما ل

و قیام به حکومت کند  )ع(حاال اگر نگذاشتند علی .شوید نمی

شود و وقتی از او اطاعت  وقتی تبعیت نمی ،نشین بود خانه

والیتش اجرایی و وقتی مردم از او بریدند  ،شود نمی

 )ع(علی که ایننه  «اعطمن الیُلی ال رأ»: فرمود ،شود نمی

خواهد حکومت کند. کسی که اطاعت  ی ندارد و نمیرأ

 ،ولی وقتی بعد از قتل عثمان .دی ندارحکم و رأ ،شود نمی

 )ع(علی ،را کندند که شما حکومت کن )ع(ه خانه علیپاشن

و سازد  خواهم و با زهد نمی نیامد و گفت من حکومت نمی

اگر مردم پاشنه در خانه من را نکنده »: در خطبه فرمود

حجت آمد و  ؛پذیرفتم هرگز نمی بودند اگر حجت نیامده بود

حاال حجت اما تا حاال علی یار نداشت  .بر من تکلیف شد

اگر باز هم یار نداشتم افسار حکومت را  :فرماید می .تمام شد

 چنین هم .«کردم انداختم و رهایش می بر کوهان شترش می

آقا چرا قیام  :گفتشخصی که  )ع(صادق  امامآن داستان 

ک برویم ی ،حضرت فرمود دو مرکب تهیه کردم ؟کنید نمی

حضرت  دیدند،ای را  گله ،رفتند بیرون شهر .دوری بزنیم

اگر من به تعداد این گوسفندها یاور داشتم قیام  :فرمود

  :یالنوروذ
 حضرت علی)ع(:

اگر مردم »
پاشنه در خانه 

من را نکنده 
بودند اگر حجت 

هرگز  نیامده بود
؛ پذیرفتم نمی

حجت آمد و بر 
من تکلیف شد تا 

 علی یار حال
اما حاال  ،نداشت

  «حجت تمام شد.
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اگر نهی از قیام کردند حضرت  یدر چنین اوضاع .کردم می

نتیجه است نه  بیقیام دانستند،  به این دلیل بود که می

همین  ،گوید حکومت دینی نباشد حضرت می که این

 .خوب است حکومت

 ؟کرد پس چرا حضرت از این حکومت تبعیت نمی

الش رسید، چ ای که چالش به جایی نمی هحضرت در جامع

حضرت بگوید هم نبود که  طور اینکردند اما  درست نمی

راوانی ما در های ف داستان .بیت نیست حکومت حق اهل

یت حق حاکمیت را حق خودشان ب تاریخ داریم که اهل

گر نگذاشتند این حق پیاده شود به این ولی ا ،دانستند

امام معصوم هم هم وانگهی  .معنی نیست که باید کنار رفت

است و اما ما معتقدیم که استمرار رسالت و نبوت در امامت 

 حکومت دینی باید باشد.در عصر غیبت هم باز 
پنجاه  و  کنم تکلیف آن دویست من فکر می :زیباکالم

بگوییم  یمن و آقای ذوالنور تر از این است که سال روشن

حکومت کنند یا خواستند  می)ع(که امام جعفر صادق

اما بعد از غیبت کبری  .نگذاشتندیا  گذاشتند ،خواستند نمی

وپنجاه سال تالشی در جهت براندازی  اگر در آن دویست

که  کرد بود یعنی توجیه می حکومت جور در بغداد می

خواهند سرنگون  ا میبغداد ر شیعیان قیام کردند و خلیفه

ر خانگی صکه در ح )ع(امام موسی کاظمخواهند  میکنند و 

پیدا را معنا و مفهوم توانست این  میحاکم کنند، هستند را 

در  .منتها در حبس و تبعید بودند ،امام حاضر بودندکه کند 

جامعه حاضر بودند بنابراین ایشان را شیعیان واقع در 

ند و بگویند ایشان باید حکومت توانستند به بغداد بیاور می

 
 :زيباكالم

بعد از غیبت 
کبری اگر شیعیان 

قیام کنند علیه 
حکومت و به 

فرض حکومت را 
، سرنگون کنند
امام معصوم 

کجاست که بیاید 
در رأس حکومت 

 قرار گیرد؟



 مباني نظري حكومت ديني مناظره:                                                              14

 

 

 

بعد از غیبت کبری اگر شیعیان قیام کنند علیه ولی  .کنند

امام معصوم  ،حکومت را سرنگون کنند ،حکومت و به فرض

 ؟حکومت قرار گیرد رأسکه بیاید در کجاست 

 نام بهاز زمان غیبت کبری تا زمانی که اولین حکومت 

سال  ۱00ز از متجاو ،شود تشیع در عصر صفوی تشکیل می

 ،سال شما بررسی کنید که تشیع ۱00در این  .گذرد می

حکومت چه به   نسبت مراجع و بزرگان شیعه ،فقها ،علما

منابعی که داریم کتب ترین  و بنیادیترین  مستدل ؟گفتند

کنم اصل این چهار کتاب  من خواهش می .چهارگانه هستند

تشکیل  های نظری و فقهی تشیع را که پایه (کتب اربعه)

در این چهار کتاب که اصل و مبانی دهند مطالعه کنید.  می

ند صفحه در مورد زیارت کنند، چ بیان میو مبادی تشیع را 

در مورد آداب تیمم گفته شده و چند صفحه در مورد  و

گویم چند صفحه در  من نمی است؟ حکومت گفته شده

زیارت  ت است و چند صفحه در مورد آدابمورد حکوم

در مورد حکومت  مطلبیانگیز است که  فقط حیرت ؛رفتن

باید آقای ذوالنوری  ،چرا ندارد را .وجود ندارد در این کتب

من  ؛جواب دهد چون ایشان مدافع هر نوع حکومتی است

ببینید یک بحث نظری هست  .گر هستم فقط یک مشاهده

عصوم باشد و یک بحث مکه حکومت باید باشد و باید امام 

سال شیعیان کم  ۱00این مدت الخره در باکه عملی است 

 هرحال به اماانقالبی بودند و غیرانقالبی  ،زیاد بودند ،بودند

 ،خواهد حکومت مالیات می .باید با حکومت زندگی کنند

ما با حکومت  ؛خواهد ر و نیرو میلشک ها آن جنگ ازهنگام 

امام  که اینما شیعیان با توجه به  ؟چه باید بکنیم

 :زيباكالم
از زمان 

غیبت کبری تا 
زمانی که اولین 

نام  حکومت به
تشیع در عصر 
 صفوی تشکیل

شود، متجاوز  می
سال  ۰۵۵از 
گذرد. در این  می

سال شما  ۰۵۵
بررسی کنید که 

تشیع، علما، فقها، 
مراجع و بزرگان 

به  شیعه نسبت 
حکومت چه 

؟گفتند  
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غیبت است و معلوم هم نیست کی ظهور  مان در معصوم

در و در خراسان  ،با این حکومتی که االن در ری ،کند می

 ؟بغداد است چه باید بکنیم

 وجود آمد: اگر خیلی کلی بخواهم بگویم سه رویکرد به

توانند با حکومت  تحت هیچ شرایطی شیعیان نمی -9

 جور همکاری کنند.

اگر بیم  ،ود آیدوج برایشان بهله مسک اگر مشکل و -۱

 توانند همکاری کنند. می ،جانشان باشد

توانند با حکومت جور همکاری کنند  شیعیان می -۹

به نفع امت و جامعه باشد و خیری برای  که اینبه مشروط 

 وجود بیاید. کل امت مسلمین به

اکثریت  ،یک از این سه روش و رویکرد شما کدامنظر  از

ردیدی دارید که سومی؟ ت ؟شیعیان را به خودش جلب کرد

کند که شیعیان بتوانند با  چون سومی راه باز می ؟چرا

شما نگاه کنید ببینید در طی این  .حکومت همکاری کنند

 ؛قدر شیعیان با حکومت جور همکاری کردند سال چه ۱00

های  خانوادهاز که خانواده برامکی و  خانواده نوبختیاز 

به . رسیم می یهفون صبه زماوقتی که تا بودند بزرگ شیعه 

برای  ،در ایران آنزمان صفویه و به قدرت رسیدن نظر من 

صفویه کاری را  که چرا تشیع یک نقطه عطف تاریخی است 

سالی که اسالم ظهور کرده و  800-100کردند که در آن 

صفویه کاری را  .ه استسابقه نداشت ،تشیع وجود داشته

ن زمان اتفاق نیفتاده اهلل تا آ کردند که از زمان رحلت رسول

البته تا قبل  .تشیع حکومت تشکیل دادند نام بهصفویه  .بود

شد که تمایالت  یک رهبر پیدا میدر هر جایی  از صفویه هم

 
 :زيباكالم

شیعیان 
توانند با  می

حکومت جور 
همکاری کنند 

مشروط به 
که به نفع  این

امت و جامعه 
باشد و خیری 
برای کل امت 

مسلمین 
.جود بیایدو به  
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های محلی بودند ولی قدرت رسمی و  قدرت .داشت شیعی 

 تشیع حکومت تشکیل بدهد نام بهکه  ،به تعبیر امروز ملی

 انجامیادی بود که صفویه من یک تحول عظیم و بننظر  به

دار  قدر وام دانید که جمهوری اسالمی چه داد و شما نمی

یه کنند باز فوص نام بهها را هم  اگر همه خیابان .صفویه است

صفویه چیزی  .اند جا نیاورده من حق مطلب را بهنظر  به هم

شاه اسماعیل  .شدنی کرد ،سال نشدنی بود 800-100کهرا 

طور  چهکه  این .کومت تشکیل دادتشیع ح نام بهصفوی 

که بحث مفصل تاریخی است  ،توانستند این کار را بکنند

سنت و »اگر دوست داشتید کتابی من دارم تحت عنوان 

 و شود بحث دین مطرح می که آنبخشی از که در  «مدرنیته

صورت عام  به ،طور بوده نسبت حکومت و شریعت چه که این

این فکر و اندیشه را که  الاست. به هر حتوضیح داده شده 

تواند شیعه باشد و  پادشاه می ،تواند حاکم باشد نام شیعه می

شد را صفویه اصب و فاسد و پلید و خبیث و ملعون نباغ

طور  هجزئیاتش که چ .کنند تکسیستوانستند در ایران 

در انجام دهند، و زور شمشیر بدون توانستند این کار را 

نظریه حکومتی وجود  راین اصالًبنابکتب اربعه آمده است. 

جبل عامل را از بحرین و جاهای دیگر  علمای ،است نداشته

 ،اما همه علما .پردازی کنند دعوت کردند که بیایند نظریه

بلکه  ،رسمیت نشناختند تشیع به نام بهیه را فوحکومت ص

 خودتان .رسمیت شناختند  شان حکومت تشیع را به اکثریت

حکومت  که ایننظر از  که صرف توانید حدس بزنید می

نزدیکی  ،رسمیت شناخته شد یا نشد تشیع به نام بهصفویه 

علما برای  .کند طبیعی با علما پیدا میطور  به زیادی

 :زيباكالم
طی آن 

دویست سال 
یه توانستند فوص

ایده حکومت 
شیعه را در زمان 

غیبت، مشروعیت 
و عینیت ببخشند 
.و تأسیس نمایند  
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ناک نگاه غضب ها آن بینند که به بار حکومتی را می اولین

حکومت  چنان هماقلیت رادیکالی هم،  که اینندارد ضمن 

فویه در طی آن دویست سال صیه را نپذیرفتند اما فوص

، مشروعیت و توانستند ایده حکومت شیعه را در زمان غیبت

 نمایند. تکسیسعینیت ببخشند و 

حاکم بعدی نادر بود که معلوم نیست دین و ایمانش 

وجه نادر آن  به هیچ ،مسلم است چه آن ه اماطور بود چه

 .که صفویه با علما داشتند را نداشت « ماه عسل» روابط 

بنابراین ستاره  .ارزشی برای علما قائل نبودهم خیلی  یهزند

 .اقبال علما و فقها و مراجع در رابطه با حکومت افول کرد

ها از ایران رفتند چون نادر  ها برگشتند نجف و خیلی خیلی

قدر صفویه  چه هرو کرد  علما و مراجع را تحمل نمی اصالً

حال و  ر اصالًناد ،گذاشتند کردند و احترام می تعظیم می

را نداشت و در این بیست سی سالی که  ها این حوصله

علما و فقها در آن دویست  چه آنحکومت کرد بخش عمده 

اوقاف را  .بگیرد پسسعی کرد  ،دست آورده بودند سال به

نادر خواست کار  عالوه  بهو...  ها را گرفت زاده امام ،گرفت

نادر د. مانع شتاریخی دیگری بکند ولی کشته شدنش 

متوجه شده بود که این تضادی که با امپراتوری عثمانی 

شیعه و سنی بیهوده است و باید این را ی  و مسکلهداریم 

گرا بود که  من نادر اولین وحدتنظر  به .جوری حل کند یک

سعی کرد دست شیعه و سنی را در دست هم بگذارد و 

. بکندتالش زیادی کرد که تشیع را مذهب پنجم اهل سنت 

اهل  عالوه بهشماری از بزرگان تشیع را از ایران جمع کرد 

 
 :زيباكالم

نظر من اگر  به
ماند  نادر زنده می
االن تشیع و 

تسنن مثل کارد و 
پنیر با هم نبودند 

و شاید تشیع 
توانسته بود 

مذهب پنجم اهل 
گردد و  سنت

رسمیت شناخته  به
.شود  
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های  و رفتند به بغداد سر مزار ابوحنیفه و تالشرا سنت 

ماند االن تشیع و  من اگر نادر زنده مینظر  به .جدی کرد

توانسته تشیع تسنن مثل کارد و پنیر با هم نبودند و شاید 

اخته رسمیت شن  و بهگردد بود مذهب پنجم اهل سنت 

به دنبال ولی نتوانست و کشته شد و جانشینانش فقط  ،شود

 نادر ،البته نادر آدم متدینی نبود .بودندتاج و تخت حفظ 

اسالم و عشق به خدا و پیغمبر و امام زمان  خاطر به

نادر آدم سیاسی بود و  .کرد کدام از این کارها را نمی هیچ

ی عثمانی امپراطورکه خواست مشکلش را با غرب ایران  می

اش را به شرق  رکشیتواند فتوحات و لشکحل کند تا ب ،بود

 ایران کند.از آنِ ادامه بدهد و هند را برای همیشه 

که از موضوع خارج ش بنده این بود خواه :یذوالنور

چارچوب نادر را در آن جنابعالی خود  که این دلیل  به نشویم

 همین  بهبخش عمده وقت هم  کنید و طبیعتاً تعریف نمی

تواند مبنا و مالک  شود و حاال نه کار سببیه می صرف می

بلکه عرض من این  ،نظری باشد و جزو مبانی و نه بحث نادر

 جا این ،کسی که خدمت شما عرض کردمواست که پاراد

  .مشهود استکامالً 

گوییم شیعه حکومت دینی را قبول ندارد و  وقتی ما می

تنها حکومتی بود که به دهیم که صفویه  از آن طرف کد می

بود علمای شیعه  طور اینو چون  دین و تشیع خدمت کرد

نظر شیعه همین  دهد پس این نشان می ،به او رو کردند

حاال اگر هر چه حاکمان دین از  .است که دین اجرا شود

شان  علما و بزرگان شیعه فاصله ،باشندتر  اساس دین دور

 :یالنوروذ
نظر شیعه 

همین است که 
دین اجرا شود 

حاال اگر هر چه 
حاکمان دین از 
تر  اساس دین دور
باشند، علما و 
بزرگان شیعه 

شان بیشتر  فاصله
.شود می  
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رد حاکمیت دینی  ی شما در زمینهاگرچه  .شود بیشتر می

له مسک این تکییدتان ناخواسته  ولی مطالبکنید  صحبت می

کند که علما دنبال چنین چیزی  می تکییداین را  و است

یی است جا آناز کنید  بودند یا اگر شما از نادر تمجید می

نزدیک به یکدیگر های دین  پایهعنوان  بهکه شیعه و سنی را 

 .ر جامعه استن دکه البته بروز و ظهور آکند 

به این منابع و کتب اربعه ما  کجا راجع گویید می که این

که در کتب اربعه کنید شما عناوین را مالحظه  ؛حرف زدند

در  .طور است بندی چه فهرستو بندی  بندی و موضوع فصل

 ،ی زندگی شخصی چگونه است ها نگفته نحوه این کتاب

صاص و دیات از ق ؛محتوای حکومت بحث کردهبه  بلکه راجع

و جزای اسالمی تا روابط زن و شوهر تا روابط پدر و فرزند تا 

تا  ،روابط کارگزار و مردم و تا روابط کارگزار و حاکم دینی

، جهاد، منکر از  معروف و نهی  به تا امر ،شرایط حاکم دینی

 ها اینو...  کاسبی ،ربا، سیستم مالی، رابطه با بیگانه و اجنبی

 . بله،یت دینی و نظام اجتماعی اسالمیعنی محتوای حاکم

نیامده است ولی  ،ی باشدطور اینحکومت  که اینعنوان 

االحکام است و پنج هفتم  قرآن کریم سه چهارمش آیات

احکام اجتماعی زندگی بشر به   مربوط االحکام هم آیات

  .یعنی حاکمیت دینی و محتوا ها این ،است

و ظاهر  بیند برای شکل اسالم محتوا را میچون 

حکومت هیچ محدودیتی نگذاشته است چون دو عنصر 

 یعنی .است کننده زمان و مکان در شکل حکومت تعیین

صفویه بود یک شکل فقیه اگر دوران  والیتهمین 

اگر دویست سال دیگر باشد ممکن است شکل  ،داشت می

 
 :یالنوروذ
سالم محتوا ا

بیند برای  را می
شکل و ظاهر 
حکومت هیچ 

محدودیتی 
 ،نگذاشته است

دو عنصر چون 
زمان و مکان در 

شکل حکومت 
.کننده است تعیین  
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حکومتی  .ثابت است محتوا است چه آن .دیگری داشته باشد

در مدینه نفر هزار  90تحت امر داشتن با  ممبر اکراکه پی

که صد البته شکل حکومت  ،یک شکل و قالب داردداشته 

راشدین و دوران حضرت امیر تفاوت دوران خلفای با 

شکل حکومت به تناسب  .ولی محتوا مهم است .کند می

ولی محتوا ثابت  ،کند زمان و مکان تغییر می ،ها ضرورت

 است.

اگر است. مبنای عقلی به  در اصل پرداختننکته دیگر 

پس  ،ما این اصل را پذیرفتیم که باید به وحی حکم کرد

مور به حکومت است و بعد هم امام پیغمبر در اولویت اول مک

چه نیازی است که روی این موضوع شما گفتید معصوم. 

طور بوده ولی  پنجاه سال چه و  بحث کنیم که آن دویست

است که ای  در گذشته ادامه بحث ما هم در معاصر نبود و

ای  مناظرهوقتی  هرحال بهکه  این استنیاز ورود به آن 

طرفین باید مطالعات و نتیجه  طبیعتاًگیرد،  صورت می

وقتی قرار است از آخرین دستاوردها  .کارشان را عرضه کنند

تواند خرده بگیرد که  صحبت کنیم کسی نمیدر پزشکی 

سینا چه  ت و بوعلینیازی است که بگوییم فارابی چه گفچه 

 طبیعتاً .طور شد گفت و آن دانشمند غربی چه گفت و چه

در  .ارائه دهیمها را  آنها کار کنیم و  ما باید در این زمینه

را  های حکومتی زمان خودمان دوران غیبت هم باید مدل

حکومت دینی با عنوان مثال در مقایسه  بررسی کنیم. به

مطرح کرد که گونه  ان اینتو می های لیبرال دموکراسی نظام

هر سکوالریسم مُ ،های لیبرال دموکراسی پیشانی نظامدر 

نیز بر شان  و فعالیت ها ضعف ،ها قوتحک شده و تضادها، 

 
 :یالنوروذ

در پیشانی 
های لیبرال  نظام

دموکراسی، مُهر 
سکوالریسم 
حک شده و 
ها،  تضادها، قوت

ها و  ضعف
شان نیز  فعالیت

بر این اساس 
است لذا دین 

این سیستم 
حکومتی را رد 

.کند می  
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کند  دین این سیستم حکومتی را رد میاین اساس است لذا 

حاال اگر وارد این عرصه  .بحث کنیم ها این رویدر نهایت و 

هایی که امروز  نظامبودن   مردود کنم بنده اثبات می ،شدیم

با دین  انوجود دارد و نوع حکومتی که وجود دارد و تضادش

درست راه اثبات استداللی این نکته که چنین همو را اسالم 

اگر این  چنین هم .کرده است تککیداست که اسالم  آن

خالق و فرض را پذیرفتیم که خدا باید در دنیا حاکم باشد 

پس در نتیجه  ؛د ذاتی را پذیرفتیمتوحییعنی  ،خداست

 .باید بپذیریمهم توحید صفاتی را 

 ،اگر خدا در ذات وحدت دارد در صفات هم واحد است

 ،شود در طول می ؛هایی در عرض خدا باشند شود خالق نمی

ممکن است شما  باشیم.وحدت قائل به در عرض باید اما 

ت ژنتیکی ممکن اسسازی  بگویید در زمینه علوم شبیه

اما الزم به شده هم تولید کنند سازی  انسان شبیهیا  حیوان

از بلکه ند ا هخلق نکرد ءرا در خالذکر است که این موجود 

آیا  .کنند استفاده مینموده، عناصر موجودی که خدا خلق 

چیزی خلق کند که در عرض خدا  ،از هیچتواند  کسی می

یک  یعنی بگوییم خدا خالق است و در کنارش هم ؟!باشد

؛ چنین چیزی در عرض خدا باشد خالق دیگری مستقالً

 سپ ،اگر چنین اعتقادی داشتیم مشرکیم ممکن نیست.

 .توحید در صفات را باید بپذیریم

و اگر خدا خالق همه  خالقیعنی یک توحید در صفات 

مالک مطلق هم  ، پسمطلق است چیز است و خالق

لق اگر مالک مطلق خداست حاکم مطلق هم مط .خداست

 "من"بعد حاکم  ،شود خالق و مالک یکی باشد نمی ؛است

 :یالنوروذ
اگر مالک 

مطلق خداست 
ق هم حاکم مطل

مطلق است؛ 
شود خالق  نمی

و مالک یکی 
باشد بعد حاکم 

باشم. "من"  
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خداست  جا اینذن حکومت از ناحیه او باشد و باید إ .باشم

د اگر گوی می .کند که چه کسی تصرف کند که تعیین می

تصرف  «اهلل نزلا أم» به کسی خواست تصرف کند باید

توانم اختیاری که خودم ندارم تحت عنوان  من نمی .کند

دموکراسی یا  ؛د اجتماعی یا هر عنوان دیگریقراردا

های دینی  در آموزه .دیگری واگذار کنمشخص انتخابات به 

هر خصی اند که در حوزه زندگی ش به انسان اجازه نداده ،ما

  گونه که مجاز نیست دست همان ،طور خواست عمل کند

 ،کند عقل مذمت میچرا که  ،دشنه قطع کندخودش را با 

کار مجازات تعیین این کند و دین برای  عرف سرزنش می

 برای خودها  در همه حوزهتواند  انسانی که نمی ؛است کرده

این اختیار را تحت عنوان  تواند طور می چه د،تصمیم بگیر

 ؟دیگری واگذار کندشخص داد اجتماعی و انتخابات به قرار
 .کند مکذون باشد باید آن کسی که حکومت می جا این

فقیه است  د از امام معصوم نوبت ولیما معتقدیم بع

اگر  .نوبت حاکم اسالمی است و این هم مبنای عقلی دارد

خوردم و گلویم عفونت کرد و پیش پزشکی رفتم  من سرما

سفالکسین تجویز کرد  مو پزشک گوش و حلق و بینی برای

یک سال حدود این دارو  ،سرکاری ،و داروخانه گفت نگرد

 ؟گویم پس چه کار کنم یم است که در بازار نیست،

دهم حاال اگر بنده به این  اش را می مشابه مثالً :گوید می

؛ چه آقای داروساز بگویم اگر اصلش نیست پس ولش کن

اگر بناست امام معصوم حاکم شود  بیند؟ کسی آسیب می

 ،حاال در دوران غیبت که امام معصوم کد داده است

که سراغ چه  کرده است و صراحتاً بیان نمودهراهنمایی 

 
 :ذوالنوری
انسانی که 

تواند در همه  نمی
ها برای  حوزه

خود تصمیم 
طور  بگیرد، چه

تواند این  می
اختیار را تحت 
عنوان قرارداد 

اجتماعی و 
انتخابات به 

شخص دیگری 
 واگذار کند؟
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 900که اگر شما دنبال گوید  میعقل هم  .کسی بروید

سی باش در واقع دنبال ک .نرو 18هست دنبال  11هستی تا 

در شناخت و در شناخت وحی  ،اهلل که در شناخت حکم

تر به  قوانین دینی که برای زندگی بشر وضع شده نزدیک

حکومت قرار  رأسباید در و چنین کسی امام معصوم است 

 گیرد و این بحث مبنای عقلی دارد. ب

ببینیـد درسـت اسـت کـه در عصـر صـفویه        :زیباکالم

شد اما نکته مهم این است کـه   تکسیستشیع  نام بهحکومت 

شـود   این حکومت نه ولی فقیه است و نه گفته مـی  رأسدر 

که ولی فقیه باید باشد و نه اصراری است کـه علمـا قـدرت    

طـی ایـن دویسـت سـال     در  چـه  آن .سیاسی داشته باشـند 

وجود آمد در حقیقـت تفکیـک دیـن و سیاسـت      به تدریج به

ها دیـن را از   آمریکا و صهیونیست ،گوییم انگلیس می ما .بود

در مسـکله  این  اتفاقاً؛ ولی باید بدانیم که سیاست جدا کردند

ما امروزه بـه   چه آن متولی ،حکومت .زمان صفویه شروع شد

عزل  ،صلح، جنگ، د. مالیاتبو ،گوییم قدرت سیاسی آن می

بـه عهـده شـاه     ،عهده حکومت بود و نصب دیوان ساالران به

عهده شاه عباس و شاه صفی و شـاه   به ،اسماعیل صفوی بود

متولی شریعت هم علما و سلیمان و شاه سلطان حسین بود 

شـاه   .رسـمیت شـناختند   هر دو همدیگر را بـه  ؛دین بودندو 

امر دین به من مراجعه  وقت نگفت برای سلطان حسین هیچ

وقـت نگفـت بـرای امـور      هـم هـیچ  و عالمـه مجلسـی   کنید 

بـه تعبیـر امـروز یـک جـور       .ه کنیـد سیاسی به من مراجعـ 

آمیـز بـین نهـاد دیـن و نهـاد حکومـت        زیستی مسالمت هم

حکومـت هـم بـرای     ،علما برای خودشان بودند .وجود آمد به

 :زيباكالم
اگر یک 

 پادشاهی یا یک
تر  حاکمی متدین
بود بالطبع به 
تر  علما نزدیک

شد، اما اگر  می
نبود اجازه 

داد که علما  نمی
در دربار حشر و 

نشر داشته 
.باشند  
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 یاشاهی توانید حدس بزنید که اگر یک پاد خودش بود و می

 ،شـد  تر مـی  بع به علما نزدیکطتر بود بال نییک حاکمی متد

حشـر و نشـر   داد کـه علمـا در دربـار     اگر نبود اجازه نمیاما 

شاه سلطان حسین چون آدم بسـیار متـدینی    .داشته باشند

شـاه عبـاس   ی از طرفـ  .دعلما نزدیـک شـ   العاده به فوق ،بود

شاه صـفی   .داد به علما اجازه دخالت در حکومت نمی مطلقاً

 ؛نیسـت مطـرح  های نظری  بحثبود، در واقع صرف بینابین 

شـریعت متـولی    .وجود آمـد  جور تفکیک قوا به در عمل یک

هــای  متــولینیــز سیاســت و حکومــت و خــودش را داشــت 

شدند و بعضا خیلی  به هم نزدیک می بعضاً .خودش را داشت

 .با هم کاری نداشتند و چشـم نداشـتند همـدیگر را ببیننـد    
 ،از ابتـدای قـرن نـوزدهم    کـه  ایـن بعد از  این وضعیت اتفاقاً

قابـل مشـاهده   به بهتـرین وجـه    ،قاجارها به قدرت رسیدند

ترین  متدینی بود و نزدیکبسیار آدم نیز فتحعلی شاه . است

 بودنـد.  ای قمـی رزشیخ مرتضـی انصـاری و میـ   افراد به وی 

ر خواست بـه دربـا   شیخ مرتضی انصاری می اوقتی مرحوم آق

الدین ناصررفت.  مییک فرسخ استقبالش  ، فتحعلی شاهبرود

هیچ ارزشی بـرای علمـا قائـل     سعکس مثل شاه عباشاه به 

های تئوری و نظری نیست و  دیگر بحث ها این بنابرایننبود. 

حاکمیـت حـوزه   این فقط علما نبودند که در عمل زعامت و 

قـل  بنـده بـه ن  در تئـوری هـم    ،رسمیت شناختند سیاسی را به

میـرزای قمـی   ـ  کنم. اکتفا میمرحوم میرزای قمی ای از  جمله

زمـان   ایشـان در  ـنیسـت    یکه دیگر مـن و آقـای ذوالنـور   

 نیـز حوزه علمیه قم  مؤسسآدم بزرگی بوده و البته  خودش

شاه شبیه جانشین خداست و اصل مرتبه گوید:  او می .بودند

 
 :زيباكالم

در دوره  شریعت
متولی  صفویه

خودش را داشت 
و سیاست و 
حکومت نیز 

های  متولی
خودش را داشت. 

بعضاً به هم 
شدند  نزدیک می

و بعضا خیلی با 
کاری نداشتند  هم

و چشم نداشتند 
 .همدیگر را ببینند
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. از میـرزای قمـی   مشیت الهـی بـوده اسـت   براساس  شاهی

های خیلـی جـالبی    از پادشاهان آدم بسیاری :شود ال میسؤ

مشیت الهی هم به  ها آنآیا و... خورند  مشروب میو نیستند 

 رئیساگر  گوید: بله، در پاسخ میمیرزای قمی  اند؟ شاه شده

مملکت آدم متدین و درسـتی بـود کـه مسـتحق پادشـاهی      

رد بوده، اگر نبود خودش باید جواب بدهد به شما دخلی نـدا 

ــد   ــام کنی ــما قی ــه ش ــام  ک ــر قی ــردن  اگ ــام  ک ــود ام الزم ب

حکــم بــه قیــام  بــر علیــه حکومــت طــاغوت )ع(جعفرصــادق

 ،اراده حضرت باری تعالی بوده استچون بنابراین  .دادند می

شما بروید بخوانید کـه علمـا و مراجـع در    باید تحمل کنید. 

بنـابراین   .طـور بـوده   عصر قاجار نگاهشان بـه حکومـت چـه   

 چـه  آن آن حکومـت بـوده و   داری از و امور مملکتسیاست 

 .اسـت  دیـن بـوده  و شده حـوزه شـریعت    علما میبه   مربوط

گوید که البته برای شریعت هـم   وقت نمی میرزای قمی هیچ

به این آقای فتحعلی شـاه مراجعـه   در صورت نیاز توانید  می

حتی فتحعلی شاه برای امر دین پیش میـرزای قمـی    ؛کنید

های  جنگ .توانیم تاریخ را نادیده بگیریم که نمی ما ،رفته می

علمـا اعـالم    اسـت  مشـهور  ،افتـد  روس که اتفاق میو ایران 

امـا  دهند که باید برویم علیه کفار روسی بجنگـیم   جهاد می

 ؟فقیـه  ولـی  ؟امام غائـب چه کسی؛ به فرماندهی و زیر بیرق 

زیر علم فتحعلـی شـاه بایـد بـا      ،الشرایط؟ خیر مجتهد جامع

رسـمیت   گویم به این همانی است که من میو فار بجنگیم ک

سـال عصـر قاجـار حـوزه دیـن       980در تمـام   .شناسند می

 خودش بوده و حوزه شریعت هـم محفـوظ   محفوظ به جای

حاال  ،کنند نه علما ادعای حکومت می ؛به جای خودش بوده

 
 :زيباكالم

میرزای قمی 
 گوید: می

اگر رئیس 
مملکت آدم 

متدین و درستی 
بود که مستحق 
پادشاهی بوده، 

اگر نبود خودش 
باید جواب بدهد 

ما دخلی به ش
ندارد که شما قیام 

  کنید.
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نـه   ،فقیـه  والیـت و چـه از بـاب غیـر     فقیه والیتچه از باب 

 .گویند که ما متولی امور دینـی شـما هسـتیم    پادشاهان می

اگـر  من معتقدم است. جدا از همدیگر  دین و سیاست کامالً

 ،نقطه عطف در تاریخ تشیع بگیریمنخستین غیبت کبری را 

مشـروطه نقطـه   اسـت و  قطه عطـف دوم  ن ،حاکمیت صفویه

مشـروطه و  که  چرا ؛دین و سیاست ی در رابطه ،عطف سوم

 چـون  همسری مفاهیم جدید  یک نهضت مشروطه با خودش

 .آوردرا اصل تفکیک قوا 

نظام جمهوری اسالمی اگر لعاب  من معتقدم که اتفاقاً

همان سکوالریسم و همان لیبرال  ،ایران را بتراشید

یکی از مگر غیر از این است که  .دموکراسی غربی است

اصل تفکیک  ،نظام مقدس جمهوری اسالمیاصول محکم 

اصحاب و برای انقالبیون فرانسه اصل و این قواست 

آزادی پس شریعت نقشی نداشته است.  .المعارف استةدایر

طور  همین .ایم گرفته از انقالبیون فرانسهنیز بیان را 

قدرت حکومت باید محدود گوید  میحاکمیت قانون را که 

عمل کند را هم از فرانسه  ،گوید قانون می چه آن بهو باشد 

ها را  که آمد خیلی نگاه یجدید بنابراین سیلگرفتیم. 

به حکومت در رابطه با نگاهی که در جامعه  .دگرگون کرد

و اصل تفکیک قوا را فاده کرده تاسعلما و مراجع بود، برخی 

حکومت  که این .حاکمیت قانون را پذیرفتند .پذیرفتند

بلکه گیرد  از ابرها نمی ،گیرد مشروعیتش را از آسمان نمی

ن چنی ؛گیرد وزارت کشور می دوق رأیصنمشروعیتش را از 

شما در طول تاریخ شیعه  گویید؟ چیزی را بر چه مبنایی می

چه وقت ما  ،از زمان غیبت کبری به این طرف ،نگاه کنید

 
 :زيباكالم

اگر غیبت 
کبری را نخستین 

نقطه عطف در 
یخ تشیع تار

بگیریم، حاکمیت 
صفویه، نقطه 

عطف دوم است 
و مشروطه نقطه 
عطف سوم، در 

ی دین و  رابطه
.سیاست  
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در قانون گفته که  چه آنگفتیم که قدرت حاکم باید به 

کدام پادشاه گفت این کار را و محدود باشد؟ شده 

قانون دست و پای مرا بسته  خواهم بکنم ولی حیف که می

مگر غیر این است که پادشاهان و سالطین ما چه  ؟است

شما  .هر کاری که خواستند کردند ،شیعه بودند و چه سنی

خواستم  یک مورد بیاورید که پادشاهی گفته باشد من می

حیف که قانون  ،و زیباکالم جدا کنم یسر از تن این ذوالنور

 ؟توانم میو ن دست و پای مرا بسته است

دولت  تهیکحکومت باید براساس قانون باشد و  که این

را باید نمایندگان ملت انتخاب کنند و هر چهار سال باید 

همه  ها این ،گو باشد انتخابات باشد و حکومت باید پاسخ

اهلل  شیخ فضلبنابراین من معتقدم  .برای مشروطه است

ری زیربنای جمهو چه آن :در پاسخ کسی که گفتنوری 

 :گوید می دهد، از غرب آمده، ان را تشکیل میاسالمی ایر

اصل  ؟خالف شرع استآیا درست که از غرب آمده ولی 

یس حکومت را ما رئ که اینو  ؟تفکیک قوا خالف اسالم است

یس رئ که این ؟خودمان انتخاب کنیم خالف شرع است

هر کاری که دلش بخواهد انجام دهد و حق ندارد حکومت 

تواند بکند که در قانون به او اجازه داده  یی را میفقط کارها

علمایی چون: اگر بنابراین  ؟خالف شرع است ،شده است

محمد  سید اآقو مازندرانی  ،آخوند خراسانی ،عالمه نائینی

ز مشروطه دفاع کردند برای یکی پس از دیگری ای طباطبائ

 ،بدی نیستاین بود که هر چه بررسی کردند دیدند اتفاق 

شد  فقیه والیتنه بحث لذا  .ضمن خالف شرع هم نیستدر 

در آن نه  .و نه کسی گفت ولی فقیه باید حکومت کند

 
 :زيباكالم

که  این
حکومت باید 

براساس قانون 
باشد و هیأت 
دولت را باید 

نمایندگان ملت 
انتخاب کنند و هر 

چهار سال باید 
انتخابات باشد و 

حکومت باید 
گو باشد،  پاسخ

مه برای ها ه این
  مشروطه است.
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نه در عصر صفویه و نه در آن  ،صدوچهل سال قاجارها

بله  .حکومت کندباید ولی فقیه که پانصد سال کسی گفت 

ای  جملهعنوان یک عالم دینی  بهممکن است صاحب جواهر 

یک عالم دینی قیام  که اینولی کرده باشد عنوان در کتابش 

کنم که در  بگوید من احساس وظیفه و تکلیف می و کند

ا به حال وجود تزمان غیبت باید حکومت تشکیل بدهم 

چند عالم دینی این کار را  یآقای ذوالنور. است نداشته

 :گوید می یکنیم آقای ذوالنور این را که مطرح می ؟کردند

طور است که اگر  این شرایط چهپس  .تشرایط نبوده اس ،نه

گویید به  کشید و می عمل شود شما برای آن فرد هورا می

ش تکییداگر عمل نکند باز هم شما و تکلیف عمل کرد 

شما باید  ؛نبود مناسبگویید شرایط  کنید و می می

 .تکلیفتان را با این شرایط روشن کنید

آورید  شما کدهایی از بعضی از بزرگان می: یذوالنور

میرزای قمی در رد  :گویید می مثالً .فرمایشتان تکییددر 

گفته این را هم میرزای قمی اما  ؛چنین گفته حکومت دینی

اگر حاکم ظالم هم بود به تو مربوط نیست و شما حق که 

حرف درست برای عنوان  به این حرف راشما  .قیام ندارید

حرف  اگر ؟کنید یا قبول ندارید کمک به بحث استفاده می

نظام دینی در جمهوری اسالمی یک حکومت  ،درستی است

یا به حاال  .و جای دیگری چنین چیزی نداریمست کل دنیا

اگر  ؛حکومت جور و فاسد استیا  شود حق حکومت می

شود  حکومت به حق و درست است که به طریق اولی نمی

زنیم که حکومت  پس برای چه حرف می ،علیه آن حرف زد

فاسد هم باشد و شما حرف میرزای  ،اگرنه ؟اشدباشد یا نب

 
 :یالنوروذ

اگر حکومت 
به حق و درست 

است که به طریق 
شود  اولی نمی

علیه آن حرف 
زد، پس برای چه 

زنیم که  حرف می
حکومت باشد یا 

 نباشد؟
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که به طریق  جا این ،آورید می انحرفت تکییدقمی را برای 

پس اصل بحث  .گوید به شما مربوط نیست اولی می

عالی در نقد حکومت دینی و حاکمان دینی و  جناب

همین چیزی که خود شما براساس  ،حکومت موجود

حقی را ندارید اگر یعنی شما چنین  .باطل استگویید  می

حق این کار را  حرف میرزای قمی را قبول دارید طبیعتاً

 .پس این کار شما خالف است ،ندارید

گانی مثل رکنم اگر بز نظر خودتان عرض میبراساس 

زیستی  علما جدا و هم ،حکومت جدا فتندگ شاه عباس می

 شماکردند و  آمیز داشتند و در کار هم دخالت نمی مسالمت

عدم تمایل و دخالت علما در تشکیل حاکمیت دینی را آن 

فرمایید  بالفاصله نقضش را خودتان بیان می ،کنید مطرح می

اما فراموش  .داد اجازه دخالت نمیسرسوزنی که شاه عباس 

شمشیر هم  ،داد اگر شاه عباس اجازه دخالت نمینکنیم 

من عرض کنم علما شرایطی را  که این .دست اوست

پس من اشتباه  .جای نقد دارد ،کار را بکنند نداشتند که این

بود هر چه توانستند که شرایطی با  علمابرخی  که گویم نمی

نزدیک شدند حاکمیت دینی برقراری تر شوند برای  نزدیک

البته شما از طرفی  .بود، کاری نکردندنو هر جا هم امکانش 

همه  که ایندهید و  این کار را به صاحب جواهر نسبت می

در پایان اما  ،دادند را به سمت حکومت سوق میچیز 

یی در جاهای خود اشاره کردید که ممکن است  گفته

 من» :گوید میو شته را دا فقیه والیتکتابش تعبیر لفظ 

بحث و  «شیئافقه ال مطععن  قالفقیه ما ذا ر والیهنکأ

 جا این .کند می مطرح فقیه والیتدرخصوص  نظرات فقها را

 
 :یالنوروذ

برخی علما 
با شرایطی که بود 
هر چه توانستند 

تر شوند  نزدیک
برای برقراری 
حاکمیت دینی 

نزدیک شدند و 
جا هم هر 

بود، ن امکانش
.کاری نکردند  
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 .هستنداو  ایی است که مورد بحثبه فقهمن اشاره 

ای از طعم  ذره ،را انکار کند فقیه والیتاگر فقیه » :فرماید می

را مزه خود صاحب جواهر این  .«و مزه فقه نچشیده است

همه اختیاراتی که امام  :فرماید مرحوم نراقی می .نچشیده

دارد مگر دلیلی هم معصوم در حوزه حکومت دارد ولی فقیه 

اید بعنوان  به را یا ها این حاال ما .کرده باشد آن را استثنا

تفکیک قوا  اما .کنیم میلب بیان عنوان رد مط بهیا  آوریم می

عرض  .هم جای خودش است ها آنکنید،  مطرح میرا که 

کردم اسالم در شکل حکومت تردید ندارد که به زمان و 

که را  طباطبائیشما بحث عالمه  .است مکان موکول کرده

متوجه  «یام اهللا فذکرهم» ی کنید در تفسیر آیه بررسی

های رایج  ایشان وقتی اسالم آمد با سنتشوید که  می

رد طبا یک چوب همه را  ،جامعه یک جور برخورد نکرد

ها را مطلقا رد  بعضی ؛با چند شکل برخورد کرداما  ،نکرد

خیلی از مسائل  ودختران کردن   ورگ به کرد مثل زنده

یه تکییدکرد و نظر  تکییدا را در مقابل ه بعضی ،خرافی

های حرام برای قبل از  ماه ؛های حرام ماه :وجوب داد مانند

کرد و واجب کرد و  تکییداسالم که آمد آن را  .اسالم است

 تکییدبعضی را استحبابی و اختیاری  .االن حکم شرعی است

شما روایات متعددی از زبان حضرت  ،عید نوروز :کرد مثالً

بعضی موارد در  .نوروز دارید تکییددر  )ع(ام صادقمو ا ع()امیر

و  هیدخواهید انجام بد سکوت کردند و گفتند میهم 

نه حرمتی دارد و نه مستحب است و نه  ید.خواهید نده می

چه کسی  به بقیه مسائل هم همین است مثالً راجع .مکروه

غربی شود،  دیده مینظمی که در نیروهای مسلح گفته 

 
 :یالنوروذ

نراقی مرحوم 
فرماید: همه  می

اختیاراتی که امام 
معصوم در حوزه 

حکومت دارد 
ولی فقیه هم دارد 
مگر دلیلی آن را 
.استثنا کرده باشد  
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و سازی  های پزشکی و دارو پیشرفتطور مثال  به یا ؟است

و شناسی  کار در حوزه پاتولوژی و آسیب ،ها مقابله با بیماری

استفاده از هواپیما یا مثالً هنگام  ...آزمایشگاه تولید واکسن و

هواپیما را غرب ساخته پس ما نباید سوارش چه کسی گفته 

 چه آنم لذا اسال .نگفته است ؟ اسالم چنین چیزهاییشویم

االن هم اگر بحث نکرده است. توان عمل کرد، نهی  میرا 

به این دلیل است که بهترین راه  ،کنیم انتخابات را عمل می

چرا ردش  ،است که بشر برای حکومت به آن رسیدهممکن 

  ؟کنیم

جمهوری اسالمی همین دموکراسی است که جمهوریت 

لذا  .استو اسالمیتش هم همان محتوا رایج است در دنیا 

ولی  .اسالم این را رد نکرده و هیچ اشکالی هم در آن نیست

مبنایش درست و صرف دموکراسی حق است ما بگوییم اگر 

باطل  ،ذن شرعی باشدا منهایاگر گویم  بنده می ،است

گفته من حق دارم برای شما تصمیم چه کسی  .است

ام برای یک  گفته من چون هفده سالهچه کسی  ؟بگیرم

 ؟توانم تصمیم بگیرم ساله میشانزده 

جمعیت یک کشور یک میلیون نفر  :زنم می یمن مثال

افراد از گوید  قانون انتخابات می مثالً ؛با یک برش ،است

درصد  ۱0حدود  ند.پای صندوق بیایتوانند  فالن سن می

شود یعنی یک جامعه یک  خارج میدادن  یجمعیت از رأ

هزار  ۱00از این  .ی دارندهزار نفر حق رأ ۱00یلیونی، م

آیند  درصد می ۱0ی دارند متوسط معموال نفری که حق رأ

با برش دوم  .حاال یک کشوری بیشتر و یک کشوری کمتر

اند از این  نفر به کنار رفته 7۱0 هزار نفر رفت فعالً ۱۱0

 
 :یالنوروذ

جمهوریت 
جمهوری اسالمی 
همین دموکراسی 
است که در دنیا 

رایج است و 
اسالمیتش هم 

محتوا همان 
.است  
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 ۱0متوسط  ،صندوق رأیایند پای  هزار نفری که می ۱۱0

 ۱9جورج بوش با  آقای .دهند می یرأ یک کاندیدادرصد به 

 9۱۱با یک برش دیگر  ،یس جمهور آمریکادرصد آرا شد رئ

 . حاالی دادنددیدا رأنهزار نفر به یک کا 9۱۱ .هزار نفر رفت

هزار نفر حق دارند برای یک جامعه  9۱۱چه کسی گفته 

مبنای  ؟مبنای این چیست ؟یک میلیونی تصمیم بگیرند

 ؟!قلی داردمبنای ع ؟!مبنای شرعی دارد ؟!حقوقی دارد

راه در واقع  .هیچ مبنایی نداردخیر؛  ؟!مبنای عرفی دارد

 9۱۱گوییم  می اصالً ،حق این است که اینبهتری نداریم نه 

ر آمدند هزار نف 87۱ ،هزار نفر مغلوب هستند و کنار هستند

چه کسی گفته  .ی دادندپای صندوق و به یک کسی رأ

شود  این می ؟ردتواند برای من اقلیت تصمیم بگی اکثریت می

 ؟تواند بر من حکم کند میبر چه مبنایی اقلیت  ؛دیکتاتوری

دموکراسی غربی های لیبرال  نظامعرض من این است که 

راه  فعالًو  ای نیست چون چارهولی مبنای درستی ندارند 

جمهوری اسالمی که وقتی آن هم  ،بهتری پیدا نشده است

را مبنا که همین این جز ای نداریم  چاره ،گرفته استشکل 

هزار  9۱۱چه کسی گفته  ببریم.و از آن بهره داده قرار 

نافذ است و  شان حکم ،را مسلط کردند که یک حاکم ینفر

ما  ؟دنهزار نفر دیگر تصمیم بگیر 87۱د برای نحق دار

لذا  .بدهد راازه شرع باید این اج معتقدیم حق نداریم و

بعد از امام و  «هکم اهلل و رسولما ولیّنّإ»خدای متعال 

صورت  یا بهاهلل  معصوم هم خود وجود مبارک حضرت بقیه

ربعه هستند یا که همان نواب أ کردندتکلیفی ولی را تعیین 

خواهد  حاکم اسالمی که مییعنی  ؛توصیفیصورت  به

 :یالنوروذ
های  نظام

لیبرال دموکراسی 
غربی مبنای 

درستی ندارند 
ولی چون 

ای نیست و  چاره
فعالً راه بهتری 

پیدا نشده است، 
آن هم وقتی که 

جمهوری اسالمی 
شکل گرفته 
ای  است، چاره

نداریم جز این که 
همین را مبنا قرار 
داده و از آن بهره 

.ببریم  
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چگونگی  .هایی داشته باشد باید چه ویژگیحکومت کند 

در  ،دار اسالمی در بیانات نورانی امام زمان تعیین شده زمام

شود ولی  که میاست همان شرایط حاکم اسالمی واقع 

و ولی مسلمین  ،دار اسالمی زمام، ولی فقیهحاال تعبیر  .فقیه

یک تعبیرش و یک  ؛حاکم اسالمی تعابیر متعددی است

 .است فقیه والیتاسمش 

یک  که هیچضمون با این مای نوشت  آقای کدیور مقاله

 ؛را قبول نداشتند فقیه والیتفقهای گذشته و معاصر ما از 

به پاس و  !بوده است )ره(اختراع و ابداع امام فقیه والیت

همین کارها هم بود که کرسی تدریس در کانادا را 

 .اختراع نکرد )ره(امامست که جا اینحقیقت  .تقدیمش کردند

یک وقتی ما  ؛تامام سه تفاوت با سایر فقهای ما داش

تابوت امام  ،شود نشین می سال خانه ۱۱ )ع(بینیم علی می

راه از وسط  )ع(رضا امام ،شود تیر باران می )ع(حسن

به شکلی  )ع(و امام باقر )ع(صادق  امامدوران تقیه  ،گردد برمی

 کندبرقرار تواند راحت با امامش ارتباط  است که شیعه نمی

د که زمانی برسد که بشود کردن آیا فقهای ما فکر می و...

مسائل به لذا  ؟احکام سیاسی و حکومتی اسالم را پیاده کرد

 پاکی ،سلغ ،تیمم ،حج ،روزه ،نمازاز جمله: به مردم  مربوط

مورد توجه نگاه فروع ضعیف فقهی و پرداخته نجاست  و

کتب فقهی ما در این ابواب قطور  .قرار گرفت تیزبین علما

حکومتی اسالم در زیر خروارها ولی احکام سیاسی ـ  ،شد

در سال و ها را کنار زد  این خاک )ره(امام .خاک مخفی شد

سال  .را به کرسی درس و بحث کشاند فقیه والیتنظریه  88

ای  الب کتاب و با پوشش نامهدر ق )ره(مباحث نظری امام 81

 
 :ذوالنوری

، ولی فقیه
دار اسالمی،  زمام

ولی مسلمین و 
حاکم اسالمی 
تعابیر متعددی 

است؛ یک 
تعبیرش و یک 

اسمش 
.فقیه است والیت  
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القطاع در بیروت چاپ شد و در ایران  از امام موسی کاشف

چه چیز مانع ؛ )ره(هم کار دوم امامبعد  .گردیدتوزیع 

و حاکمیت جور آمد  ؟نظام سیاسی اسالمی استشدن  پیاده

. کار گذاشت ساقط کردن طاغوتو وجودش را بر رفع مانع 

های  مدل وهای مختلف  سماحاکمیت  در دوران ،)ره(سوم امام

ظرف امروزی که و امام آمد بود چرا که مختلف حکومت بشری 

جمهوریت عنوان  به کومت بشری است راترین ظرف ح مترقی

و مظروف دینی را در آن ریخت و شد جمهوری انتخاب کرد 

 که اینبود نه  طور اینبا فقهای ما  )ره(تفاوت امام اسالمی.

من روی این  .در زبان فقهای ما نیست فقیه والیتنظریه 

آوری کردم  نظریات علمای شیعه را جمع ،بحث کار کردمم

چ فقیهی را در طول تاریخ شیعه نداریم که هییقین دارم و 

  .را رد کند فقیه والیت

ببینیــد مــن بحــث نظــری نکــردم کــه آیــا  :زیباااکالم

 .من فقط مشاهده تاریخی کردم ،هست یا نیست فقیه والیت

در  )ع(م که از زمان غیبت کبری کـه امـام معصـوم   ا همن دید

زده یعنی در طول یا 9۹۱8بین شیعیان وجود ندارد تا سال 

 فقیه باید حکومت کند هیچ یک از علما نگفتند که ولی ،قرن
دهنـد ایـن اسـت کـه      می یحاال پاسخی که آقای ذوالنورو 

کنم کـه در ایـن یـازده قـرن      و من تعجب میشرایط نبوده 

باشـد؟!  نبـوده  مهیـا  شـرایط   وقـت  هیچشود که  طور می چه

عالمه مجلسی که با دست مبارکش تاج را بر روی سـر شـاه   

توانسـته بگویـد مـا     نمـی  ،گذارد که تبرک شـود  لطان میس

من فقط در این دور آخرم آن بحث تاریخی  ؟حکومت کنیم

شـما   .کنم دو نکته دیگر را هم مطرح میو گذارم  را کنار می

 
 :ذوالنوری
امام آمد و 

ظرف امروزی که 
ترین ظرف  مترقی

حکومت بشری 
عنوان  است را به

جمهوریت 
انتخاب کرد و 

مظروف دینی را 
در آن ریخت و 

شد جمهوری 
.اسالمی  
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و  ؛یعنـی یـک نظریـه حکـومتی     فقیه والیتگویید  وقتی می

اصل بحث این است که این یک نظریه حکومتی اسـت ایـن   

در صـورت جـدی    بـه  ۱8-۱1در سـال  کـه  ومتی نظریه حک

مرحوم آیت و دیگران توسط مجلس خبرگان برای اولین بار 

 پـردازی  نظریـه آن را اهلل منتظـری   د و مرحوم آیتشمطرح 

هـا اعتـراض کردنـد کـه      خیلی ،فقیه والیتکردند و بعد شد 

حکومـت   ؟نداشـتیم  فقیه والیتما بنای  ؟چیست فقیه والیت

را انتخاب کننـد   ید ذوالنورخواه شان میاسالمی و مردم دل

ای جـواب   یک عـده  .انتخاب نکنندو دلشان نخواهد شاید و 

ــد  ــا دادن ــه آق ــتک ــه والی ــی) ؟چیســت فقی ــا  چــون خیل ه

جـور حکـومتی    چـه و  ،(چیست فقیه والیتدانستند که  نمی

مرحوم آقای بهشتی و مرحوم آقای منتظـری جـواب   است؟ 

 .کردنـد  سخنرانی مـی  فقیه یتوالدادند و دیگران در دفاع از 

بعـد از   یقـای ذوالنـور  فرض کنید امروز در دانشگاه تهران آ

حکومـت دینـی    با موضوع عشا سخنرانی کنندنماز مغرب و 

الـب  طم ی هـا عصـاره   روزنامـه تمـام  فردایش  ؟فقیه والیتیا 

یعنی  فقیه والیتگفته  که ایننوشتند و  میرا  یآقای ذوالنور

بررسـی  و است و اساس کار ما تحقیق دانشگاه  جا اینچی؟ 

ولـی   ،کنـد  پردازی هم می درست است دانشگاه نظریه .است

 .ه تحقیق استبخش دیگر دانشگا

کنید و  ا یکی از شما همت نمیبرادرها چر و خواهرها

در مورد  ۱8-۱1در سال  چه آنشوید که  داوطلب نمی

ن آ های در روزنامه .آوری کنید گفتند جمع می فقیه والیت

 فقیه والیتببینید  .گفتند چه میو بخوانید که ببینید  زمان

بعد که این کار را کردید بیایید با چیزهایی که  ؟یعنی چه

 
 :زيباكالم

جا  این
دانشگاه است و 

اساس کار ما 
تحقیق و بررسی 

است. درست 
است دانشگاه 

پردازی هم  نظریه
کند، ولی  می

بخش دیگر 
دانشگاه تحقیق 

 است.
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مقایسه کنید.  ،شود گفته می فقیه والیتامروزه در مورد 

هم  ۱8-۱1و سال  ؟یعنی چه فقیه والیتگویند  امروز می

یی که ها آن بینباور کنید  ؟یعنی چه فقیه والیتگفتند  می

یی ها اینبا درست بوده  فقیه والیتگفتند  می ۱1-۱8سال 

نماید.  درست است، بسیار متفاوت میگویند  که امروز می

تواند  این دو روایت و قرائت شکاف وجود دارد که نمیبین 

 ،یک مشرب فکریعنوان  به سوسیالیسم .هر دو درست باشد

 ،فابیان یها ستسوسیالیهای مختلفی هستند از جمله:  فرقه

اما  یمارکسهای  سوسیالیستهای علمی و  سوسیالیست

جور حکومتی  یک .اساس و مبنایشان یکی استهرحال  به

که در پی تحقق عدالت است و ابزار تولید در دست دولت 

پیدا  19تا  ۱8حداقل را بین توانید آن  نمیشما  .است

اگر یک چیزی مبنای نظری درستی من معتقدم . کنید

قدر  ، اینتواند ظرف سی و دو سه سال نمی ،شته باشددا

 .شود دچار انحراف

ایشان ست که  اینخواهم بگویم  ای که می آخرین نکته

 اصالً ،حرکت کردند فقیه والیتبرای  )ره(امامگویند:  می

 ،بعد از انقالب .بود فقیه والیت تکسیسنقالب اسالمی برای ا

و در صادر کردند  ه()ردولت موقت در حکمی که مرحوم امام

دادند:  رفاه قرائت شد، چند کار را باید انجام میی  مدرسه

 ریاست جمهوری و قانون اساسی ،باید برای مجلس -9

و علما  ناای از دانشگاهی عده. گرفت انتخابات صورت می

ا...  آیتشهید  ،آقای میناچی ،دکتر کاتوزیان: چون هم

اسالمی ایران را بهشتی و بنی صدر قانون اساسی جمهوری 

 )ره(در قم بردند: امام )ره(و سپس خدمت امامتدوین کردند 

 :زيباكالم
سوسیالیسم 

عنوان یک  به
مشرب فکری، 

های مختلفی  فرقه
هستند از جمله: 

های  سوسیالیست
فابیان، 

های  سوسیالیست
علمی و 

ی ها سوسیالیست
مارکسی اما 

هرحال اساس  به
و مبنایشان یکی 

 است.
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گفتند این هم با یکی دو تغییر کوچک آن را امضاء کردند و 

پس از هم  ها آن .بخوانند ،را به مراجع دیگر هم بدهید

به رفراندوم زدند و قرار شد قانون اساسی  تکییدمطالعه، مهر 

شورای انقالب در دولت موقت و  دالیلی بنابر .گذاشته شود

مردم را  شود نمی که اینمبنی بر مشکالتی به وجود آمد 

مردم باید احساس کنند  ،برد صندوق رأیپای رد و جمع ک

قانون و در نهایت  که در تدوین قانون اساسی نقش دارند

تصویب نرسید و قرار شد برود در مجلس به اساسی 

دانید  می. تصویب شود انتخابات خبرگانپس از خبرگان و 

به کردند و گفتند  تکییددر آن قانون اساسی که امام 

 فقیه والیتنداشت، تنها چیزی که وجود بگذارید، رفراندوم 

طور  من چه ،تاریخ است ها این ،واقعیت است ها اینبود؟! 

ن نزول انقالب اسالمی برای شک توانم قبول کنم که اصالً می

توانم قبول کنم که  طور می ن چهم ؟بوده فقیه والیت تکسیس

گوید ما که  گردد و به شاه می برمی 8۱و  89در سال  ()رهامام

مگر حکومت را برای خودمان  .خواهیم حکومت کنیم نمی

کنیم با اسالم باش و  میما داریم به تو نصیحت  .خواهیم می

ما کجا خواستیم حکومت  .ها را رد کن بروند این بهایی

 ؟خواسته در طول تاریخ حکومت کند روحانیت کی ؟کنیم

یعنی شما باید تاریخ را به کل کنار بگذارید و برگردید 

برای من سخت بوده  ؟انجام دهیدهای نظری  سری بحث یک

شیخ  ،ها گذشته ،که تاریخ را کنار بگذارم و بگویم تاریخ

تنها چیزی  ؛مرتضی انصاری و انقالب مشروطه مهم نیستند

برای جا  ینورآقای ذوال ست کهاهمیت دارد این اکه 

اهلل با تاریخ مشکل پیدا  الی ماشاءفقیه،  انداختن نظریه والیت

 :زيباكالم
برای من 

سخت بوده که 
تاریخ را کنار 

بگذارم و بگویم 
تاریخ، 
ها، شیخ  گذشته

مرتضی انصاری 
و انقالب 

مشروطه مهم 
.نیستند  
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 .کند می

بزرگان ما چنین نظری نداشتند که  که این: یذوالنور

الحسین سید عبدآقا  ،میرزای شیرازی من عرض کردم مثالً

هبان فارس حکومت اسالمی مور کرد در استالری را مک

حاال دیگر ظهور  .ی سکه هم ضرب کردندحت تشکیل دهد،

تری نرسیده آن جای خودش  های گسترده بزرگان به حوزه

من اول مناظره هم عرض کردم که موردی و مصداقی  .است

گویند در آن قانون  آقای دکتر می که اینصحبت کنید. اول 

 فقیه والیتچیزی به نام کردند  ءامضا )ره(که اماماساسی 

مناظره جناب آقای دکتر که من ر هر سه نبود؛ تا به حال د

به دبیرخانه  . بنده شخصاًاست حضور داشتم مطرح شده

خبرگان مراجعه کردم و پس از بررسی فراوان به این نتیجه 

 رسیدم که چنین سندی وجود ندارد. 

و را دارد  فقیه والیتداد  88از سال  )ره(امام که ایندوم 

هم  ۱1 و ۱8د از سال در طول انقالب بعو در کتبش بارها 

همین را  )ره(حضرت امامگویند، باز هم  که آقای دکتر می

که چیزی را  ندشخصیتی بود )ره(آیا امام .کردند تککید

چنین تصویب کنند و ایشان هم بپذیرند؟ برخالف نظرشان 

و نه گذشته  )ره(و نه با انقالب امام )ره(نه با سیره امامچیزی 

سال  ده بوده و نه با مدتحث که درس و ب )ره(نظری امام

در طول این سازگاری دارد. حکومت اسالمی در زمان ایشان 

 ،حکومت بودند رأسدر فقیه  عنوان ولی به )ره(اماممدت که 

فقیه باشید تا آسیبی به مملکت  پشتیبان ولی :فرمودند می

بروید و  گویند: ای را که آقای دکتر می این نکته .نرسد

قصه  هست یا نه،ن جا چنین چیزی آرشیو فالدر ببینید 

 
 :یالنوروذ

در طول این 
 )ره(مدت که امام

فقیه  عنوان ولی به
در رأس 

حکومت بودند، 
: فرمودند می

فقیه  پشتیبان ولی
باشید تا آسیبی 
 به مملکت نرسد.
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میخ اسبم را که من  جا اینهمان آقایی است که گفت 

گفت  ،وسط کره زمین است گفتند به چه دلیلکوبیدم 

به و من رفتم متر کردم البته  .قبول ندارید بروید متر کنید

چنین چیزی وجود مراجعه کردم، دبیرخانه مجلس خبرگان 

من این است که بینی  پیش این مناظره سوم است و .ندارد

 .گویند های دیگر هم آقای دکتر این را می در مناظره

کنندگان، دانشجویان به  مناظرهسخنان پس از اتمام 

های خود را از زبان آقایان  طرح سؤال پرداختند و پاسخ

 زیباکالم شنیدند.  و یذوالنور

 

سایر به   نسبت برتری حکومت دینی :دانشجو

 کند؟ نمود پیدا می ها در کجا حکومت

 

های لیبرال دموکراسی غربـی کـه    هرچه در نظام :یذوالنور

هــای فاشیســتی و دیکتــاتوری،  نــه حکومــت ،مــد نظــر ماســت

 ،و سوسیالیستی که مـورد بحـث مـا نیسـتند    سلطنتی و موروثی 

بحـث  در  .ابـت دارد قامروز با نظام اسالمی در چـالش هسـت و ر  

 چـه  آن ادمـان بـر ایـن اسـت    های لیبرال دموکراسی ما اعتق نظام

دخالـت داشـته باشـند در حکومـت جمهـوری      در آن مردم باید 

اما برتری نظام نسـبت بـه بقیـه     ستها اسالمی مشابه سایر کشور

فقیـه   نظـام اسـالمی یـک ولـی     رأساین است که در ها  حکومت

شـناس اسـت کـه خروجـی      شناس و وحی الشرایط و اسالم جامع

وجـه  و شـود   ی دینـی محـک زده مـی   با مبان ها آن یقوانین اجرا

 البته ما معتقـد نیسـتیم   ـ   تمایزش این است که در نظام اسالمی

مقـام معظـم   ی  بـه فرمـوده  ـنقـص اسـت   االن داریم بـی  چه آن

 :یالنوروذ
در نظام 

اسالمی هر 
قانونی و هر 

مطلبی باید با 
دستورالعمل 

هدایت بشر که 
وحی است 

سنجیده شود و 
اجرا شود و این 

ترین امتیاز  بزرگ
نظام اسالمی 

 است.
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 :ما پنج مرحله در پیش داریم رهبری

نظام  تکسیس (۱ ؛پیروزی انقالب و انقالب اسالمی (9

دولت  (۹ ؛ن استنمایی و تعیین ارکاجا  هماناسالمی که 

انشااهلل حکومت جهانی  (۱ ؛جامعه اسالمی (8 ؛اسالمی

 .اسالم

مرحله دولت اسالمی درجا حال حاضر در در البته ما 

تواند ادعا کند که امروز ما از  زنیم و هیچ کسی هم نمی می

هایی که در عرصه  ضعف .دولت اسالمی برخوردار هستیم

که نسخه نیست  به این معنیوجود دارد و جامعه دولت 

 دلیلش مشکالتاگر نقص در اجرا داریم  .نظری مشکل دارد

پس مشکل از اجراست  ؛وجود دارداست که هایی  و دشمنی

  نه نسخه.
نورچشمی  ،ساالری حاکم است دولت اسالمی شایستهدر

هزار جور و رشوه نیست  ،پارتی بازی نیست ،بازی نیست

در دولت  ها نای بینیم مسائلی که ما در سطح جامعه می

تواند ادعا کند که امروز  کسی نمی .اسالمی وجود ندارد

ای نیست که با  جامعه اسالمی جامعه .دولت ما اسالمی است

 .کسی امنیتش را از دست بدهد ،دور دیدن چشم پلیس

اگر چراغ قرمزی خراب باشد  .اسالمی نیستامروز جامعه ما 

اشد کسی اگر پلیس کنار چراغ قرمز نب ،شود مصیبت می

ما  .اسالمی نیست ی جامعه ،جامعه ،کند رعایت نمی

های مختلفی داریم ولی فلش حرکت به آن سمت  ضعف

مهم این  .زور چه قدر برسد و توان چه قدر باشدکه است 

که بخشی از است که جهت حرکت به سمت قله است 

های  اهلل پلهءپیموده شده و باید تالش کرد که انشامسیر 

 :ذوالنوری
هایی  ضعف

که در عرصه 
دولت و جامعه 
ین وجود دارد به ا
معنی نیست که 

نسخه نظری 
مشکل دارد. اگر 

نقص در اجرا 
داریم دلیلش 
مشکالت و 

هایی است  دشمنی
که وجود دارد؛ 
پس مشکل از 

اجراست نه 
.نسخه  



 10                                                               مباني نظري حكومت دينيمناظره: 
 

 

 

تفاوت عمده نظام اما . و به قله رسیدرفت اال ببعدی را هم 

 ها آن های دیگر این است که مبنای اسالمی با سایر نظام

در نظام اسالمی هر قانونی و  .شرع وحی و حکم خدا نیست

هر مطلبی باید با دستورالعمل هدایت بشر که وحی است 

ترین امتیاز نظام  سنجیده شود و اجرا شود و این بزرگ

 اسالمی است.

 

کنم  یمدرخواست  زیباکالماز آقای دکتر : دانشجو

 الم تحقیقات بیشتری داشته باشند.که در مورد اس

مطرح مسائل غربی  ی نمونهعنوان  بهکه  چه آن

است، حتی کسانی که صدر اسالم کنند مشابه  می

 ،کنندبیعت  )ع(خواستند با پیامبر و حضرت علی می

به نشانه بیعت  ،بردند دستشان را در ظرف آب فرو می

این مسائل در اسالم پس  ؛و انتخابات و پذیرفتن حاکم

دار است و اسالم خیلی متعالی است و شما هم  ریشه

مورد دیگر در رابطه با  .این را دقت داشته باشید

افرادی که  ی ایشان دربارهاست و صحبت  فقیه والیت

خوب است همه دانشجویان اما  ،بودند  مخالفت کرده

کم سن و سال هستند این  هرحال بهه عزیزی ک

ببینند چه کسانی مخالفت  مسائل را بدانند و واقعاً

هر چیزی را  .کردند و االن آن اشخاص کجا هستند می

خواهیم بشناسیم باید از دوستان و دشمنانش  ما می

 فقیه والیتکسانی که مخالفت با  اتفاقاً .بشناسیم

شتند و االن داشتند یکی آقای کدیور که کتاب هم نو

 :زيباكالم
 بودند کسانی

که وقتی 
خواستند  می
گیری سیاسی  یار

کنند و وقتی 
خواستند  می

قدرت خودشان 
را تثبیت کنند 

رفتند سمت  می
به یک مذهب و 

شکلی سعی 
کردند از  می

مذهب وام 
.بگیرند  
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 ینصدر اول بنی ،استدر آمریکا و در پناه کاخ سفید 

در مجلس بود و االن ایشان در  فقیه والیتمخالف 

این افراد مخالف  است،ها  حمایت فرانسه و جزو فراری

 بودند. فقیه والیت

 

ایشان یک توصیه کردند که چشم سعی  :زیباکالم

و بعد هم  به مسائل اسالمی آگاه شوم کنم که حتماً می

 فقیه والیتکسانی که مخالف گفتند شما بروید نگاه کنید 

توانم بگویم  من می ؛در شدند طور بدبخت و دربه بودند چه

هم  ها آن بودند و فقیه والیتهم بودند که موافق ها  خیلی

 در شدند. بدبخت و دربه

 

آقای دکتر شما در مورد بحث والیت  :دانشجو

 ینتام را خود معصوم تفرمودید که والی )ع(معصوم

خواهند حکومتی تشکیل بدهند  دارند یعنی اگر می

ه اگر احادیث را خواندباشد؛  )ع(معصومحاکمیت باید با 

که متوجه  طور اینباشید که البته به گمانم نخواندید و 

شدم اطالعات شما در حوزه دین به اندازه آقای 

 ،که تا به حال دادیدارجاعاتی نیست و  یذوالنور

معرفی هم  یخاصمأخذ و  نمودیدکلی بیان صورت  به

بحث  اند که اصل روایتی فرمودهدر  )ع(علی امامنکردید. 

 اشاره کردند کامالً جا اینبا برهان خلفی که  فقیه والیت

جامعه در هر جایی که  :ایشان فرمودند .مشخص است

با  )ع(علی  امام .تشکیل دادید حکومت را داشته باشید

 :زيباكالم
 :گویند ایشان می
کسانی که 

مخالف 
فقیه بودند  والیت

و  طور بدبخت چه
در شدند؛ من  دربه
توانم بگویم  می

ها هم بودند  خیلی
که موافق 

فقیه بودند  والیت
ها هم  و آن

در  بدبخت و دربه
 شدند.
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 د که حتماًند بیان کننخواه فقط میاین بزرگی 

قواعد در آن که  یحکومت ،حکومت خوب داشته باشید

حاال اگر حکومت توسط کسانی که  .و قانون حاکم باشد

کنند تشکیل شود خیلی  خود امام زمان معرفی می

شما اگر مراجعه کنید به نهج البالغه فکر  .بهتر است

آقای  شما در مورد بعدینکته  .کنم بد نباشد می

ایشان مطالبی که اشاره  گفتید میرزای قمی بود که

کردند در مورد شاه سلطان حسین بوده اگر دقت کنید 

های  وجود آمده در نظام بحث مشروعیت و عوامل به

یکی مشروعیت فلسفی و است: دو مطلب  ،اسالمی

حکومتی در واقع  .شناسی هجامعمشروعیت دیگری 

و شناسی  هت جامعمثل صفویه بیشتر در بحث مشروعی

های  بحث شد و اصالً حقوق و عدالت بررسی می

برای  ها آن ،است نبودهمطرح مشروعیت فلسفی 

مشروعیت گرفتن خودشان بین مردم و جامعه از علما 

 .کردند استفاده می

فرمایید که حکام و سالطین و  می که این: زیباکالم

 ها آنبه نزدیکی  از طریقذهب و علما مپادشاهان از جایگاه 

ما کردند، باید بگویم اشتباه است. متکسفانه  استفاده می  سوء

هایی فقط به این  چنین حرفخواهیم قبول کنیم که  نمی

این روزها مد شده که بگوییم پادشاهان همه دلیل است که 

با  اسالم بودند و اسالم اساساً فاسد و خراب بودند و علیه

ب این است که ولی واقع مطل د.پادشاهی سنخیت ندار

 یدشا .دینداری بودندبسیار های  بسیاری از پادشاهان ما آدم

 :يباكالمز
بسیاری از 

ما  پادشاهان
های بسیار  آدم

دینداری بودند. 
شاید باورتان 

نشود ولی شما از 
آقامحمدخان 

تر  دار دین
توانید پیدا  نمی

کنید، از فتحعلی 
تر  دار شاه دین

توانید پیدا  نمی
.کنید  
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توانید  نمیتر  دار شما از آقامحمدخان دیننشود ولی باورتان 

 .توانید پیدا کنید نمیتر  دار دین از فتحعلی شاه ،پیدا کنید

کسانی که وقتی بودند  گویید بعضاً شما درست می

خواستند  ند و وقتی میسیاسی کنگیری  خواستند یار می

به و رفتند سمت مذهب  قدرت خودشان را تثبیت کنند می

رضاخان  .کردند از مذهب وام بگیرند یک شکلی سعی می

رضاشاه شود خیلی تالش  که اینسردار سپه تا قبل از 

 ؛کرد میبرداری  کرد و موفق هم بود و از مذهب بهره می

افتاد  اه میزنی که در تهران ر ی سینه ترین دسته بزرگ

اگر در کربال قزاق "هم این بود که دمشان و دسته قزاق بود 

  ."تنها نبودیو یاور  بی حسین ،بودی

دسته و  یجلو ،شود رضاخان سردار سپه باورتان می

در حالی ی سرخ شده و گل به سر مالیده  سینهپابرهنه، با 

، حرکت ندبودامیر احمدی و نخجوان هم پشت سرش که 

اعتقاد داد،  انجام می چه آنبه  یا رضاخان واقعاًآ کرد؟ می

 توانم بگویم به صددرصد نمیو کنم  من فکر نمی ؟داشت

بعدها وقتی قدرتش  که اینکرد اعتقاد داشت برای  می چه آن

مردم عزاداری گذارد محرم  نمی اصالً ،کند می تکسیسرا 

توانم بپذیرم  من نمیگفت عزیزی که در جواب ولی  .کنند

نه نم: باید عرض ککرده  میسازی  قامحمدخان ظاهرکه آ

فتحعلی  ،محمدخان با همه وجود به اسالم اعتقاد داشتهآقا

آقامحمدخان  ؛شاه با تمام وجود به اسالم اعتقاد داشته

شود اولین کاری که در استرآباد و  وقتی قدرتش تثبیت می

 یهزندبا قوم آخرین جنگ پس از استان گلستان امروزی 

و قبر پدرش و عموهایش  رود میاین است که  دهد میانجام 

زیباکالم:  
شود  باورتان می

رضاخان سردار 
سپه، جلوی دسته 

و پابرهنه، با 
ی سرخ شده  سینه

و گل به سر 
ر حالی مالیده د

که امیر احمدی و 
نخجوان هم پشت 

سرش بودند، 
کرد؟  حرکت می

آیا رضاخان واقعاً 
چه انجام  به آن

 داد، اعتقاد می
 داشت؟
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در  .کند کربال دفن میدر هایشان را  بدنکند و  را پیدا می

تا افتد  شود و خودش به راه می اوج قدرت مادرش فوت می

این آدم زمانی این کارها را  .مادرش را در کربال دفن کند

کند که از ضرب شمشیرش دنیا به وحشت افتاده است و  می

همه وجود اعتقاد او با  .کند تظاهر میاو توانم بگویم  من نمی

قدر  که یک پادشاه اینمنتها برای شما سنگین است  .دارد

شما  که اینکرده برای  تظاهر نمیاو  .علما نزدیک باشد هب

 وقتی شما در ،کنید که قدرتت سست باشد وقتی تظاهر می

وانم ت داری من نمی اوج قدرت هستید و آن وقت مذهب

خیلی چنین مسائلی  منتها چون کرده. تظاهر میبپذیرم 

را  ها این دهیم می ، ترجیحبرد ال میزیر سؤباورهای ما را 

 رسد را بزنیم. به نظرمان میکه هایی  ندانیم و همین حرف

 

 ،اگر رفراندومی در جامعه صورت بگیرد: دانشجو

 چند درصد موافق حکومت فعلی باشند؟کنید  فکر می

گو نیستم که بگویم  غیبدانم و  بنده نمی: نوریذوال

د شمرده نشون . تا انتخابات برگزار نشود و آراچند درصد

 ولی .رأیتواند بگوید چند درصد و چند  هیچ کسی نمی

 از شخصی ونظر  از هایی که مردم نارضایتیهست  چه آن

معیشتی دارند از اعتراض به عملکرد برخی از مسئولین نظر 

 .ممکن است محقق نشودو که دارند هایی  یدگاهداز و  است
ممکن است افرادی ناراضی و معترض و منتقد باشند ولی به 

مخالف نظام اسالمی و  ها این ی این معنی نیست که همه

های دیگری را  اصل حاکمیت دینی هستند و حتما مدل

لذا بنده اعتقاد دارم که مردم در  .طلبند پسندند و می می

:ذوالنوری  

ی یها نارضایتی
که مردم از نظر 

شخصی و از نظر 
معیشتی دارند از 

اعتراض به عملکرد 
برخی از مسئولین 

است و از 
هایی که  دیدگاه

است دارند و ممکن 
 محقق نشود.
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انتخابات و سایر  ،حوادث ،ها در بحران ،لفمختهای  عرصه

من  .دنده ها نشان می خودشان را در راهپیمایی ،ها زمینه

که به جمهوری  رأیی درفراندوم شو اگر مجدداًمعتقدم 

اولیه  رأیشود کمتر از  داده میو نظام اسالمی اسالمی 

در مجامع اما خندند  می جا ایناالن عزیزانی در  .نخواهد بود

گویند نظام اسالمی سست  ها می بعضی :بگویم گرا دیگر

مرگ بر شعار فورا  جا آن ،پایه شده و فالن است شده و بی

جایی است  ؟کجاست جا آن .دهند را سر می فقیه والیتضد 

جایی است که مجالس  ،کنند که پیکر شهدا را تشییع می

 )ع(های عزاداری امام حسین هیکت ،است )ره(سالگرد امام

دست  رأی ،است )ص(سم تجلیل و تکریم پیغمبرمرا ،است

به منتها معتقدم وقتی نیست. خندند  که حاال می نفرچهار 

عنوان  بهالگویی خندیم باید در کنارش  نظام اسالمی می

که  با توجه به اینال این است سؤ .میداشته باشجایگزین 

مبانی نظری »عنوان جلسه جلسه بنا گذاشتیم که  اول

فرمایشات به نظر شما چند درصد  ؛است «حاکمیت دینی

 ،ما عادت کردیم از منطق ؟مبانی نظری بود زیباکالمآقای 

چرا ما گریز داریم از . از نظریه فرار کنیمو از استدالل 

دارد بیاید طرح حرفی اگر کسی دستش پر است و  که این

 بیاید مدل دیگری .خندد بسم اهلل میکه هر کسی  ؛کند

ارائه دهد و با دالیل روشن این مدل ت مدل حکومبه   نسبت

این واال د. رد کرده و مدلی جایگزین مطرح کن حکومتی را

پسندم و چون قبله  را نمی مدلیچون که  ،شود مبنا نمی

در پس این حکومت خوب نیست.  ،دلم جای دیگری است

حاضرند  فقیه والیتقشر متدین جامعه که به اشاره  که این

 :ذوالنوری
اگر مجدداً 

رفراندوم شود 
رأیی که به 

جمهوری اسالمی 
و نظام اسالمی 

شود کمتر  داده می
از رأی اولیه 
 نخواهد بود. 
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 ،ن هر کسی را در راه دین بگیرندجانشان را بدهند و جا

هزار شهید  ۱۹0و کامالً واضح است و یازی به بحث ندارد ن

دیگرانی که این را قبول ندارند سند این ادعاست اما  سند

من یقین دارم امروز هم اگر بنابراین  .دیگری ارائه بدهند

باز نسل  ،جنگی اتفاق بیفتد اگر تجاوزی به کشور ما شود

از گذشته کمتر  وقت هیچشوند  میدان می جوانی که وارد

 نیستند و به مراتب باالتر هستند.

کنم بحث اصلی و اساسی این نیست  فکر می: زیباکالم

گویند که  و نیم درصد می 18که اگر امروز رفراندوم شود 

عده زیادی  ،آری یا نه فقیه والیتجمهوری اسالمی آری و 

 چند نفرند؟ند یی که طرفدار هستها آنگویند نه و  می

دارم. من  مان نگاه کاربردی به نظاماز نظر سیاسی من 

مردم  که اینمعتقدم که انتخابات و حداقل دموکراسی یعنی 

اگر از  ؛دهند به عملکرد حکومت می رأیکنند و  نگاه می

عملکرد حکومت راضی بودند آن حزب و گروه را مجددا 

ماعت دیگری اگر نبودند گروه دیگری و ج ،کنند انتخاب می

درصدشان از  ۱9در فرانسه  مثالًًٌ .کنند را انتخاب می

 80در انتخابات راضی نبودند بنابراین کارها  عملکرد محافظه

به  رأیدرصد  ۱9شرکت کردند و از مردم درصد 

یا  88و آقای سارکوزی چیزی حدود دادند ها  سوسیالیست

 بسیار فشرده.یعنی رقابت آوردند و این  رأیدرصد  81

 عالوه بهآینده در آمریکا انتخابات هست اگر نصف  ی هفته

 رأیهای اوباما راضی باشند  یک مردم آمریکا از سیاست

ولی  .کنند ی را انتخاب میند آقای رامندهند و اگر نباش می

بینم یک جریان  گردم می خودم برمی ی وقتی به جامعه

 :ذوالنوری
من یقین دارم 
امروز هم اگر 

جنگی اتفاق بیفتد 
اگر تجاوزی به 

کشور ما شود باز 
نسل جوانی که 

وارد میدان 
 وقت شوند هیچ می

از گذشته کمتر 
نیستند و به 

مراتب باالتر 
.هستند  
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رایان هفت سال اسی و یک تفکر سیاسی به اسم اصولگسی

 88در سال آزاد و دموکراتیک  یانتخاباتبا یش قدرت را پ

کنم که در این هفت سال  من نگاه میدست گرفتند.  به

 ؟وضع اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ما چه طور شده است

ریال  ؟قدر نزول کرده الملل جایگاه ایران چه در عرصه بین

  نسبترفته؟  باال قدر ؟ و مواد غذایی چهقدر نزول کرده چه

انتخابات شد همین عملکرد این گروه چند ماه پیش به 

شدند. چند ماه دیگر انتخابات ریاست مجلس طیف وارد 

از برگ برنده خیلی زیاد  به احتمال خیلیجمهوری است و 

 من یک جای این مجموعهنظر  به .خواهد بود طیف  این آن

داشت  ای که دموکراسی وجود می امعهجدر  ؛حرف دارد

وهی که عملکردشان در این هفت بود که گرمحال ممکن 

گرفتند و ریاست  مجددا مجلس را می ،بوده گونه  این سال

ولی در  ؛گرفتند و مجددا قدرت دستشان بود جمهوری را می

 گونه هست. اینایران 

عملکرد دولت آقای  ،آقای دکتر که ایناول  :یذوالنور

ناب چون ما ج .یستنژاد پای کلیت اصولگرایان ن احمدی

دارای را دوره دومشان  ویژه بهنژاد را  آقای دکتر احمدی

دانیم ایشان به حرف  همه می دانیم و جدی می رأیاستبداد 

یعنی  .کنند د و خودسر عمل مینکن اصولگراها توجه نمی

جریان اصولگرا امروز در جامعه  .نیستدر میان پای جریان 

یان حاکم نیست که ما بگوییم که عملکرد بد برای جر

 فقیه نژاد به امر ولی جناب آقای احمدی .اصولگرا است

ما شاهد توجه نکردند و وزارت اطالعات  ی قصهدرخصوص 

 یشان بودیم و بعد هم برای ما محرزیازده روز قهر سیاسی ا

 :زيباكالم
ای  در جامعه

که دموکراسی 
داشت  وجود می

محال ممکن بود 
که گروهی که 

عملکردشان در 
این هفت سال 

بوده،  گونه  این
مجددا مجلس را 

گرفتند و  می
ریاست جمهوری 

گرفتند و  را می
ددا قدرت مج

 دستشان بود.
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آقای امروز در سطح دولت جناب  چه آن است که

 ،افتد عملکرد جریان اصولگرا نیست نژاد اتفاق می احمدی

پس  .مدعی اصولگرایی باشند ها آن ممکن استاگرچه 

جریان اصولگرایی نتوانست و بد عمل کرد را قبول  که این

جریان اصولگرایی بد عمل کرد  که ایندوم فرض بر  .نداریم

 :گویند جامعه میآحاد آیا معنیش این است که 

 دلیل  با این .نیست طور اینقطعا  ،طلبان بهتر هستند اصالح

دهم به کاری که خود آقایان انجام  ارجاع میکه من شما را 

بنده معتقدم که جریان اصالحات در کشور یک  اوالً .دادند

جناب آقای دکتر که  ای در مناظره .سر هست بی بدن

به این را عرض کردم که تشریف داشتند هم کواکبیان 

 رأساز ایشان پرسیدند:  .ایشان برخورد و اعتراض کردند

جناب آقای خاتمی  ؟کشور کیست طلب در جریان اصالح

ی وخیر گفتم آقای کروبی و آقای موس :گفت ؟است

؟ شمایی :گفتم .طور الی آخر خیر و همین :گفت ؟هستند

گفتم شورایی که موردپسند این هفده حزب و گفت نه. 

ختالف دارند یعنی جریان افراد مختلفی که از صفر تا صد ا

 ؟!اصالحات

در گذشته به نظام ظلم و  در سایر موارد ،ما در فتنه

بران کنیم و باید از خدا کردیم و باید توبه کنیم و باید ج

اگر دیدند آقای کسانی که وجود دارند  .کنیم استغفار

گفتند  ،به میلشان نیست کامالًیا  خاتمی خالف میلشان

اگر ما نبودیم خاتمی باید در  ،خاتمی را ما خاتمی کردیم

و گفتند ما از قطار اصالحات  پراند کتابخانه ملی مگس می

چرا  که اصالًمعتقدند  ها آن کنیم و اش می پیاده

 :ذوالنوری
امروز چه  آن

در سطح دولت 
جناب آقای 

نژاد اتفاق  احمدی
افتد عملکرد  می

جریان اصولگرا 
نیست، اگرچه 
ها  ممکن است آن

مدعی اصولگرایی 
 باشند.
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از صفر  ؟!کنند طلبان نقش مخالف نظام را بازی نمی اصالح

آیا یک شورای مورد  .اختالف وجود دارد ها این تا صد بین

خیر لذا  ؟اتفاقی که بتواند این را اداره کند وجود دارد

طلبان  اصالح روند سراغ دم میمعنیش این است که آیا مر

ای  کمیته که اینکما  ؟گراها ناراضی هستنداگر از اصول

شش ماه این  ،با محوریت آقای سعید حجاریان تشکیل شد

به سه راهکار رسیدند برای و در نهایت کمیته کار کرد 

 .انتخابات ریاست جمهوری

طلبی  اکثر عقالی اصالح ؛تحریم انتخابات:راهکار اول

تاریخ انقالب را ما  :چرا؟ گفتند ،ن را شنیدند رد کردندکه ای

اشاره کردند که  زیباکالمنگاه کنیم همان چیزی که آقای 

گفتند تاریخ انقالب را که  ؟اگر کسی مقابله کرد چه شد

 ،کنیم هر کسی که از در اپوزوسیون وارد شد نگاه می

آن  .ترین خدمت را به آمریکا و اسراییل کرد بزرگ

آیا این رابطه  .دربط نبو یی که خواهرمان زد بیها حرف

تواند تردید  پشتیبانی و خدمت به همدیگر را کسی می

کسانی که از در مخالفت با مردم و انقالبی که مردم  ؟کند

خون پایش دادند دیگر رفتند و فاتحه قدرت را باید 

من چرا که نیست  نه از نجابت .پذیرند مردم نمی ؟بخوانند

آقایان استداللشان این است که  ؛دانم نجابت نمیاین را از 

اگر ما از در تحریم وارد شویم برای همیشه باید با قدرت 

خواهیم؟ خیر پس تحریم  آیا این را می ،خداحافظی کنیم

 .ممنوع

خودشان اقرار دارند که  ؛گرفتن قدرت :دومراهکار 

که  اشتباهیو عملکرد  88ما با توجه به پرونده فتنه 

 
 ذوالنوری:

آیا این رابطه 
پشتیبانی و 
خدمت به 

همدیگر را کسی 
تواند تردید  می

کند؟ کسانی که از 
در مخالفت با 

مردم و انقالبی که 
ایش مردم خون پ

فتند دادند دیگر ر
و فاتحه قدرت را 

؟دباید بخوانن  
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کنند و  رونتوانستیم جبران کنیم که مردم به ما  ،داشتیم

خوش  که ایندارند مبنی بر  یلذا خود آقای خاتمی تعابیر

بداندیشی است و موقعیت را  ،فکری است کج ،خیالی است

توانیم در این  متوجه نشدن است که ما فکر کنیم می

خیز لذا آقایان با بحث شوراها  .انتخابات پیروز شویم

از این مسیر وارد  هااین استدالل که اصولگرابا گرفتند، 

 باید از این مسیر بیاییم.نیز ما پس شدند 

اگر نتوانستیم پررنگ در معتقدند  :سوم راهکار

اصولگراها ی  کدام گزینهانتخابات شرکت کنیم باید ببینیم 

توانیم  اگر به قدرت نمیپس  ؛تر است طلبان نزدیک اصالحبه 

سر کسی باشیم که به ما  شتدست پیدا کنیم الاقل پ

توانم  این اقرار خود آقایان است من هم می .تر باشد نزدیک

، چیزهایی بگویم با نیشخند و تمسخر که دیگران بخندند

هم بنده  .ای ندارد کار تخریبی و کار به این طریق مایه اما

توانم از مسیر اخالق و از مسیر استدالل خارج شوم و از  می

 اهلل را بخندانم. بخواهم خلق دری وارد شوم که

 

شما گفتید که ایشان  یدانشجو: آقای ذوالنور

کنند ولی چیزی  فقط به استنادات تاریخی توجه می

هایی که  های شما و استدالل که ما تا االن از صحبت

های  داشتید، متوجه شدیم این است که شما به نقل

 گویید آیا کنید و در پایان هم می دینی استدالل می

راه بهتر وجود دارد و آیا حکومت بهتر وجود دارد؟ در 

دهید  صورتی که تمام مسائلی که شما ارائه می

 النوری: ذو
توانم  می هم بنده

از مسیر اخالق 
و از مسیر 

خارج استدالل 
شوم و از دری 

وارد شوم که 
اهلل  بخواهم خلق

 را بخندانم.
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که وقتی بحث  های دینی است. نکته دوم این نقل

درباره حکم است باید بدانیم که تفسیرهای مختلفی 

وجود دارد و گاهی تفسیر به رأی است؛ پس معنی 

سیری که به معنای شود به تف کلمه حکم آیا مربوط می

که در  حکومت دینی است؟ نکته سوم هم این

های غربی، لیبرال و آمریکا زمانی که انتخابات  نظام

بین دو حزب است، حیات یک حزب، یک 

جمهور و یک حکومت کامالً مشخص شده ولی  رئیس

در بطن آن تاریخ انقضایی هم مشخص است و آن 

توجه به خواهم بدانم با  خواست مردم است. من می

مبانی نظری شما اگر حکومت دینی برقرار شد و 

آمیزی برای  مطابق خواست مردم نبود، راه مسالمت

 پایان دادن به آن وجود دارد؟ 

های دینی که شما عرایضم را  بحث استدالل: یذوالنور

ای از بحث را  کنید، فقط چند لحظه براساس آن قضاوت می

ای را  ضوع، فقط نمونهبه خود اختصاص داد که مرتبط با مو

عنوان مبنای بحث و اما منظور از حکم در  ذکر کردم نه به

اهلل  نزلَا أو من لم یحکم بم»فرماید:  این آیه شریفه که می

 چیست؟ منظور قرآن است. و «فأولئک هم الکافرون

چه خدا نازل کرده حکم نکند کافر، ظالم و  کسی که به آن

صیه اخالقی نیست بلکه فاسق است. این توصیه فقط یک تو

های زندگی اجتماعی و فردی انسان حاکم  عرصه ی در همه

شناس و  اگر بخواهد این اجرا شود باید کسی که حکم. است

 شناس باشد حاکم باشد، تا این اتفاق بیفتد. وحی

 :ذوالنوری
چه  کسی که به آن

خدا نازل کرده 
حکم نکند کافر، 

ظالم و فاسق 
است. این توصیه 

ط یک توصیه فق
اخالقی نیست 
بلکه در همه 

های  عرصه
زندگی اجتماعی 

و فردی انسان 
 .حاکم است
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تاریخ انقضایی است که گفتید؛  ی نکته بعدی درباره

که نگاه  و این بینی ما دارد بستگی به مبانی حکومت و جهان

 ءما به دنیا، به دین و به حاکم اسالم چگونه است؟ آیا منشا

مشروعیت حاکم اسالمی نظر مردم است یا غیر از این؟ 

بودن یا  مشروعیت یعنی چه؟ مشروعیت آیا به معنی شرعی

مثالً مقبولیت است؟ ما اگر با زبان متشرعه حرف بزنیم 

دبیات سیاسی مشروعیت یک معنی دارد و اگر آنچه در ا

دنیا و مسائل حکومتی است مطرح کنیم مشروعیت یعنی 

مقبولیت. نگاه ما در اینجا به مشروعیت، هم مقبولیت است 

و هم مشروعیت. اگر منظور ما مشروعیت به معنی 

ما معتقد نیستیم که حکومت و حاکم بودن است،  شرعی

گیرد. اینجا قرآن  اسالمی مشروعیتش را از مردم می

که حاکم باید وحی شناس و دین شناس باشد و به  گوید می

توضیح هم دادم که ولی شما خداست،  وحی حکم کند.

معصومین  ی پیغمبر است، امام معصوم است و بعد هم ائمه

صورت توصیفی حاکم اسالمی را تعیین کردند. اما در  به

هایی که قانون  آیند و طبق مالک سیستمی که خبرگان می

کنند، برای زمانی است  ن کرده عمل میاساسی و دین تعیی

فقیه  که مثال صد فقیه داریم که احتمال دارد شرایط والیت

ها بررسی  را داشته باشند. آن وقت همه افراد با این مالک

شوند. اگر این شرایط را در یک نفر جمع دیدند و معدل  می

فقیه را کشف کردند و  ولی ،دیدند ی آن نفر را باالتر از همه

عنوان  کنند به مردم که ما به ختند و زمانی که اعالم میشنا

امین شما و وکیل شما که توسط خود شما انتخاب شدیم تا 

فقیه را بشناسیم، حاال شناختیم و فالنی است. این  ولی

 
 :ذوالنوری

اگر منظور ما 
مشروعیت به 

بودن  معنی شرعی
است، ما معتقد 

نیستیم که 
حکومت و حاکم 

اسالمی 
مشروعیتش را از 

گیرد.  مردم می  
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فقیه است و والیتش اجرایی  بیعت مردم با والیت ی منزله به

 شود. می

اره هستند؟ حاال سؤال این است: پس مردم اینجا چه ک

کنند که آنها این کار را  و جواب: مردم خبره تعیین می

انجام دهند. پس اگر مردم رأی ندهند و خبرگانشان ولی 

هرحال یک نفر در میان فقها هست  فقیه را تعیین نکند به

که شرایط حاکم اسالمی را داشته باشد. منتها وقتی مردم 

او را حمایت نیامدند پشت سرش و والیتش را نپذیرفتند و 

هم که  )ع(شود، امام معصوم نکردند، والیتش اجرایی نمی

شود و اقتداری ندارد. مردم در حقیقت  نشین می باشد خانه

شدن والیتش را  اجرایی ی دهند و زمینه به ولی مقبولیت می

که به او مشروعیت بدهند چرا که او  کنند نه این فراهم می

ه را مقبول کنند و فقی مشروع است. مردم ممکن است ولی

دخالت به او بدهند و والیتش را اجرایی کنند و  ی اجازه

حکومت اسالمی  ی کار را نکنند. در نظریه  ممکن است این

مردم جای خدا نیستند بلکه مردم جای خودشان 

 اند. نشسته

رفت دارد یا ندارد؟ باید  که راه برون ی این اما درباره

می شرایط حاکمیت و زمانی که حاکم اسالتا عرض کنم 

رفت نیست و  دلیلی برای برون .والیت را دارد او حاکم است

گانه  در پیکره اجرای قوای سه دلیلی ندارد که خارج شویم.

های لیبرال دموکراسی،  طور که در سایر نظام هم، همان

مردم حق دخالت و تغییر دارند؛ در ایران هم با انتخابات و 

شود؛ حاال آن مسئولی که  اد میجایی قدرت، تغییر ایج جابه

کند. لذا  کند یا نمی آید یا هماهنگ با رهبری عمل می می

 
 :ذوالنوری

تا زمانی که 
حاکم اسالمی 

شرایط حاکمیت 
و والیت را دارد 

او حاکم است 
دلیلی برای 

رفت نیست  برون
و دلیلی ندارد که 

.خارج شویم  
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اینجا هم حاکمیت والیت فقیه به این معنی نیست که 

کنند. در واقع از صفر  جور عمل می آیند، یک کسانی که می

تا صد، بین منتخبین مردم هم تفاوت عمل وجود دارد. پس 

ماند و رصد این  است، حاکم میفقیه محرز  تا شرایط ولی

 کنند. موضوع هم با خبرگانی است که مردم انتخاب می

 

هایی  آقای دکتر زیباکالم معموالً در بحث دانشجو:

که دارند رویکردشان تاریخی است. در بحث امروز ما 

هم کامالً رویکرد تاریخی داشتند و استداللی که از 

این است که توانیم داشته باشیم  های ایشان می حرف

با  اتواند حق باشد  ایشان گفتند: حکومت دینی نمی

به این معنا که ما اگر مراجعه کنیم  ارویکرد تاریخی 

به تاریخ و عقاید علمای دینی را بررسی کنیم، نظری 

بینیم یا رأیی  که حکومت حق است نمی در مورد این

اگر که  ه وجود ندارد. با استدالل ایندر این بار

عنوان  باید از جانب علما به ،نی حق باشدحکومت دی

کردند، هم در بعد  کسانی که در این مباحث کار می

نظری و هم در بعد عملی شواهدی دال بر این مطلب 

های آقای  وجود داشته باشد. آن چیزی که از بحث

شد این بود که چنین چیزی  زیباکالم فهمیده می

یم توان وجود ندارد و چون وجود ندارد پس نمی

 بگوییم که حکومت دینی حق است.

توانم این سوال را از آقای زیباکالم  پس من می

این وجود نداشتن هم در بپرسم: اگر وجود ندارد، آیا 

 :ذوالنوری
حاکمیت والیت 
فقیه به این معنی 
نیست که کسانی 

آیند،  که می
جور عمل  یک
کنند. در واقع  می

از صفر تا صد، 
بین منتخبین مردم 

هم تفاوت عمل 
 وجود دارد.
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اثبات؟ یعنی ما  ی لب است و هم در جنبهس ی جنبه

توانیم دو گزاره داشته باشیم؛ حکومت دینی حق  می

ای ه است، حکومت دینی ناحق است. اگر به گزارش

هایی  تاریخی مراجعه کنیم آیا در هر دو طرف گزارش

وجود دارد؟ آیا آن شواهدی که وجود دارند، یکی از 

کنند؟ آن چیزی که از سخنان  این دو را اثبات می

شد این بود که ما چیزی  آقای زیباکالم برداشت می

تواند به این معنا  که چیزی نداریم نمی نداریم ولی این

نی به هر معنایی ناحق است. باشد که حکومت دی

های آقای زیباکالم از منظر تاریخی  یعنی حرف

شود که ما باید سکوت کنیم در  اش این می نتیجه

توانیم داشته  برابر این گزاره که آیا حکومت دینی می

 توانیم داشته باشیم؟ باشیم یا نمی

من در ابتدای عرایضم گفتم اولین سؤال این  زیباکالم:

ت در سه شریعت ابراهیمی، لزوم تشکیل حکوم است که آیا

و قید شده یا نه؟  منین ذکرعنوان یکی از واجبات برای مؤ به

منین م که نه. اساسا تشکیل حکومت از مؤمن معتقد

عنوان یک وظیفه و تکلیف خواسته نشده. معلومات دینی  به

دانم به جز حضرت  من کم است ولی تا آنجا که من می

ضرت سلیمان و شاید یکی دو استثنای ابراهیم و شاید ح

یک از پیامبران حکومت نکردند و نخواستند  دیگر، هیچ

اند. بحث  حکومت کنند و داعیه حکومت و حاکمیت نداشته

خواهم مطرح کنم که بگویم حق  را هم از جنبه نظری نمی

است یا ناحق. من در حدی نیستم که بگویم حکومت دینی 

 :زيباكالم
یا در سه آ

یعت ابراهیمی، شر
لزوم تشکیل 

عنوان  حکومت به
یکی از واجبات 

برای مؤمنین ذکر 
و قید شده یا نه؟ 
من معتقدم که نه. 

اساسا تشکیل 
حکومت از 

عنوان  مؤمنین به
یک وظیفه و 

تکلیف خواسته 
.نشده  
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چه  آندانم  تا جایی که میگویم من  ناحق است. فقط می

کنید؛ در عمل  فقیه مطرح می شما امروز تحت عنوان والیت

و در حوزه اجرا، نه توسط علمای اقدم پیگیری و خواسته 

آقای بروجردی،  شده و نه توسط علمایی که معاصر هستند.

مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای 

م نگفتند که حکومت باید از کدا نجفی و آقای سیستانی هیچ

هرحال حکومت  آن فقیه باشد و یک فقیه مکلف است که به

کند. منتها معتقدم که مشکل ما بحث عملی است نه بحث 

گویم یک گروه و جریان دموکراتیک در سال  نظری. من می

گرا. آقای  به قدرت رسید تحت عنوان جریان اصول 88

گونه بوده. اما آقای  این نژاد گویند: فقط احمدی می یذوالنور

گرا  ه؛ مگر قوه قضائیه اصولفقط احمدی نژاد نبود یذوالنور

؟ مگر رادیو و گرا نیست نیست؟ مگر قوه مقننه اصول

گرا نیست؟ مگر  گرا نیست؟ مگر سپاه اصول تلویزیون اصول

گرا  گرا نیست؟ مگر کیهان و رسالت اصول بسیج اصول

گرا نبودند؟ چرا  ولنیست؟ مگر ائمه جمعه و جماعت اص

نژاد بود که این مصیبت را به بار  گویید احمدی فقط می

آورده است؟ در این هفت سال همه ارکان مملکت دست 

فقط این نیست که بگوییم: قوه مجریه گرایان بوده  اصول

خطا کرده، قوه مجریه به انحراف رفته، قوه مجریه باعث 

تومان  9000که به قدرت رسیدند  88شده دالری که سال 

پس مجلس چه کار  تومان شود. 8000باشد و امروز 

کرده است؟ در این هفت سال قوه قضائیه چه کرد؟ سایر  می

اینکه همه مشکالت را  ،نظر من کنند؟ بنابراین به قوا چه می

ی از کنید یک جورهای نژاد سانتر می احمدیپا برای  با بغل

 
 :زيباكالم
فقط این 

نیست که بگوییم: 
قوه مجریه خطا 

کرده، قوه مجریه 
به انحراف رفته، 

مجریه باعث  قوه
شده دالری که 

که به  ۴۸سال 
قدرت رسیدند 

تومان  ۰۵۵۵
باشد و امروز 

تومان  ۸۵۵۵
 شود.
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خالی مسئولیتی که در این هفت سال داشتید شانه 

شوم که تا  کنید؛ حاال اصالً وارد این بحث نمی می

نژاد را روی سرتان گذاشته  شما احمدی 10اردیبهشت 

گفت باالی  کردید و اگر کسی می بودید و حلوا حلوا می

زدید. این هم  نژاد ابروست در دهانش می چشم احمدی

نژاد خوب است  کردید احمدی گوییم فکر می هیچی و می

حرف من این است: در نظامی که شما  ی و... ولی همه

کنید، به اسم لیبرال دموکراسی که خراب و  محکومش می

اگر مجموعه ها هستند؛  فاسد است و از صهیونیست

گرایان در این هفت سال  عملکردش مانند عملکرد اصول

بود، محال ممکن بود که مردم آن را دوباره انتخاب  می

گرایان را انتخاب کنند؟  مردم برای چه دوباره اصولکنند. 

برای اقتصاد، برای مفاسد، برای جایگاه ایران در عرصه 

گرایی بخواهید تبلیغ کنید  المللی؟! شما اگر برای اصول بین

آوردهایم  گرا در این هفت سال دست  گویید: من اصول می

گوید  چه بانک مرکزی می چه بوده؟ خط فقر که حسب آن

سال حاکمیت شما،  7ل بعد از هزار تومان بوده و امسا ۱00

رسیده باالی یک میلیون تومان؟! کجا را دست بگذاریم که 

 فرو نرود و خراب نشود؟

سؤال من این است که جناب آقای زیباکالم : یذوالنور

این پاسخی که گفتید چه ربطی به سؤال دوستمان داشت؟ 

ی متفاوت بود.  سؤال این عزیز با جواب شما دو مقوله

 این است که االن بیاییم سراغ مباحث سیاسی. خواهش من

 
 :زيباكالم

اگر 
 ای مجموعه

عملکردش مانند 
عملکرد 

گرایان در  اصول
این هفت سال 

بود، محال  می
ممکن بود که 

مردم آن را 
دوباره انتخاب 

.کنند  
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به اصالح  حاج آقا شما دو ساعت راجع زیباکالم:

ها صحبت کردید پس شما هم نباید صحبت  طلب

 کردید. می

من دقیقاً جواب سؤال یکی از دوستان را  :یذوالنور

دادم. االن هم ممکن است سؤال سیاسی از من بپرسند و 

به مبانی   شود از من راجع میمن سیاسی پاسخ بدهم ولی ن

نظری یا بحث تاریخی نظام اسالمی سؤال کنند و من از 

نژاد صحبت کنم. االن هم اگر تشخیص بدهید که  احمدی

بحث را عوض کنیم بنده حرفی ندارم و همین کار را 

دانم نکاتی را در خصوص سؤال ایشان  کنم. اما الزم می می

فقیه اعتقاد  الیتکه از علما کسی به و عرض کنم؛ این

صرفاً بهتان و تهمت به علماست. مرحوم آقای  ،نداشته

ترین فردی است که ممکن است مطرح شود  خویی شاخص

بدانید که مثالً والیت فقیه را قبول نداشته، اما جالب است 

الشرایط  آقا یک فقیه جامعپرسند:  مرحوم آقای خویی می از

ام مجاز به تصرف دهد و یک غیرفقیه، کد تشکیل حکومت می

فرمایند: خدا به  هستند؟ مرحوم آیت اهلل العظمی خویی می

 تصرف فقیه راضی است.

ای  اهلل گلپایگانی، طلبه هنگام جنگ، سر کرسی درس آیت

سؤال کرد: اختیارات والیت فقیه تا چه حدی است؟ ایشان 

گلپایگانیِ منِ  خمینی دستور بدهند عبای آقای اگر: فرمودند

د را سر کرسی درس از روی دوشم بردارند بفروشند مرجع تقلی

اختیارات ایشان بیش از این است. این  و خرج جنگ کنند،

 .«مکنفسن أمنین مالمؤولی ببی أالنَّ»ترجمه قرآن است که 

قبل از  ،اهلل بروجردی مسجد اعظم قم را که ساختند آیت

 
 :ذوالنوری

اهلل گلپایگانی  آیت
 ویند:گ می
اگر آقای "

خمینی دستور 
بدهند عبای منِ 
گلپایگانیِ مرجع 

تقلید را سر کرسی 
درس از روی 

بردارند  دوشم
بفروشند و خرج 

نگ کنند. ج
اختیارات ایشان 

بیش از این 
"است.  
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که قبرستان به مسجد تبدیل شود، تیمی را تعیین  این

ه بروند صاحبان قبور را پیدا کنند و رضایت بگیرند. کردند ک

بعد از چند هفته کار، این تیم گزارش کارشان را در چند 

چنین بیان کردند: گروه  اهلل بروجردی این گروه خدمت آیت

هر چه  :اول تا فهمیدند پای حضرت عالی وسط است گفتند

اً آقا تشخیص بدهند؛ سر و جان ما فدای آقا. گروه دوم دقیق

خود آقا چنین نظری دارد، آقا برود  نقطه مقابل، گفتند: بی

تر مسجد بسازد، زمین قحطی که نیست، پول  آن طرف

 دادیم، قبر خریدیم. و تحت هیچ شرایطی راضی نشدند.

 گروه سوم حاضر شدند قبرها را بفروشند.

گروه چهارم را هم اصالً پیدا نکردیم و قبرها قدیمی 

احبشان کیست. وقتی گزارش تمام است و معلوم نیست ص

اهلل بروجردی فرمود: همین جا مسجد را بسازید  شد، آیت

ها مخالف هستند؛ آقا دستور داد مسجد را  گفتند آقا بعضی

رود محضر  اهلل آقا شیخ مرتضی حائری می شروع کردند. آیت

اهلل بروجردی که آقا شما چه اختیاری را برای فقیه  آیت

کنید؟ صاحبان قبور ناراضی هستند.  را میقائلید که این کار 

 )ع(ایشان فرمود: همه آن اختیاراتی که من برای امام معصوم

 قائلم برای مرجع و مجتهد قائلم. )ص(و پیغمبر

شود ما کلی بگوییم: آقایان قبول ندارند.  پس نمی

کدام از بزرگان ما نفرمودند حکومت واجب  وانگهی هیچ

غسل واجب، تطهیر واجب، گویند  است. آقا به شما می

وشو واجب، استحمام واجب، ولی کسی به شما  شست

گوید  گوید که حمام ساختن واجب است؟ خب عقل می می

گویند:  اگر حمام واجب شد، جا الزم دارد! به شما می

:النوریوذ  

اگر میرزای  
شیرازی گفت 

جنگ حرام 
فتحعلی شاه 

خواهد بجنگد  می
اینجا را چه کار 

کنیم؟ پس 
ود شما ش نمی

برای فقیه فقط 
نقش نظارتی 

کردن  برای پیاده
دین قائل باشید. 

حکمش باید نافذ 
.باشد  
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موجود زنده هستید و باید زندگی کنید. آیا کسی به شما 

وقتی  گوید که حکم شرعی است که باید خانه بسازید؟ می

باید حکم کنید پس در « اهلل ما انزل»گوید به  به شما می

گویید در زمان  شود. شما می غیر قالب حکومت نمی

فتحعلی شاه قاجار، میرزای شیرازی باید پرچم مبارزه را 

شد میرزای شیرازی، فتحعلی  بله اگر میگرفت.  دست می به

ن شاه قاجار را نصب کند خیلی بهتر بود. ولی وقتی چنی

 ،ها بجنگد امکانی نیست و یک شاهی حاضر است با روس

ولی اگر میرزای کند.  خب میرزای شیرازی هم حمایتش می

شیرازی تمرد کرد یعنی میرزای شیرازی گفت جنگ واجب 

است و فتحعلی شاه قاجار گفت: صلح؛ اینجا پدر میرزای 

اگر میرزای شیرازی گفت جنگ حاال آورند.  شیرازی را درمی

خواهد بجنگد اینجا را چه کار کنیم؟ پس  فتحعلی شاه می ،حرام

کردن دین  شود شما برای فقیه فقط نقش نظارتی برای پیاده نمی

ها بسیار واضح است و  ؛ اینقائل باشید. حکمش باید نافذ باشد

کنید. عرض من این  طور مسائل را قاطی می دانم چه نمی

بند به بند است درباره موضوع صحبت کنیم و یک به یک و 

 جلو برویم تا نتیجه بگیریم.

 

النوری آقای دکتر و حاج آقای ذوخدمت  :دانشجو

دوستان از عموم  حقیقتاًعزیز باید عرض کنم، 

شاید ما به این  .های کشور تشریف آوردند دانشگاه

خاطر این موضوع را انتخاب کردیم که از مرحله کف و 

کشم که  میالبته خجالت  ،سوت به مرحله تفکر برویم

بریم باید  میکار  به را بزنم ولی ادبیاتی کهحرف این 

 :ذوالنوری 
بله اگر 

شد میرزای  می
شیرازی، فتحعلی 

شاه قاجار را 
نصب كند خیلی 

بهتر بود. ولی 
وقتی چنین 

امکانی نیست و 
يک شاهی حاضر 

ها  است با روس
بجنگد خب 

میرزای شیرازی 
 هم حمايتش

.كند می  
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بنده  .در شأن دانشجویان ارشد و دکتری باشد

آن  ،با اخالص شروع کردیم به کار فکریگویم ما  می

را  بیشترین پتانسیلکه مدرس  هم در دانشگاه تربیت

خواهش من این است ما را دلسرد نکنید. د. پس دار

اشیم که جو را به نفع خودمان تمام دنبال این نبکه 

های بیشتری را به سمت خودمان  که دست کنیم یا این

کنم وقت را طوری مدیریت کنیم  تقاضا میبیاوریم. 

های  و این بحث که بتوانیم به نقطه واحدی برسیم

و در فضایی آماده و مناسب رها کنیم ای را  حاشیه

 شنویم. شما عزیزان را ب ها و انتقادهای صریح بحث

 

ای از  یش از این نمونهپآقای ذوالنور  :دانشجو

 که امروزه داریم فقیه والیت با محوریتحکومت دینی 

 یدر حکومتشورای نگهبان  چنین هم .ایم را نداشته

 تشکیل شده ،شود اداره می فقیه والیتکه زیر نظر 

خیلی کوتاه و مختصر لطف کنید  که ایناول  .است

غیر از گر ؟ منگهبان چیست بگویید وظیفه شورای

 ؟کند تأییداین است که بایستی صالحیت افراد را 

 تانخدمتباید شما که خیلی به تاریخ عالقه دارید 

از ابتدای انقالب به غیر از دولت آقای باهنر و  :بگویم

 آورد رأیصدر  آقای بنی ،آقای رجایی که شهید شدند

سران از قای میرحسین موسوی شد شد منافق، آ

 ،آقای هاشمی رفسنجانی شد نزدیک به فتنه ،تنهف

 
زيباكالم: 

صاحب جواهر 
کتابش عنوان در

کرده باشد ولی 
که یک عالم  این

دینی قیام کند 
بگوید من 

احساس وظیفه و 
کنم که  تکلیف می

زمان غیبت در 
باید حکومت 

تشکیل بدهم تا 
به حال وجود 

.نداشته است  
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نژاد که  آقای احمدی ،سران فتنهاز آقای خاتمی شد 

 ؛جریان انحرافیشد مند بودید  قدر به او عالقه این

اگر قرار است  ؟ای دارد پس شورای نگهبان چه وظیفه

که نیاز  ،ها را بسنجند که کار سختی نیست دیروز آدم

باید بصیرت و بینشی  ؛تدان و غیره نیس به حقوق

وقتی  .کندبینی  پیش باشد که آینده راوجود داشته 

قوه مجریه را از یک  رئیستواند  نمیشورای نگهبان 

برای چه باید وجود داشته  ،فیلتر درست عبور دهد

 تعطیل شود بهتر نیست؟ ؟باشد

ای  نکتهبیان کنم پاسخ را  که اینمن قبل از  :یذوالنور

منبرهای مختلف چه سیاسی و چه  .کنم میعرض  را

کنم  مباحث نظری این چنینی من از االن اعالم آمادگی می

ای دو جلسه هم بگذارید من در محضر  که شما اگر هفته

منتها مشروط  .باشم من آمادگی دارم زیباکالمآقای دکتر 

هایشان  یک نکته را تعیین کنیم و طرفین استدالل که اینبر 

مطرح کنند   مسکله رد و اثبات آن پیرامون همان موضوع و

آمادگی را دارم که اگر بنده این  .و بعد برویم بحث بعدی

صورت مداوم این جلسات را ادامه  بهبخواهید درطول سال 

چه بحث سیاسی و  ،در هر دو بعددهید، در خدمتتان باشم؛ 

پاسخ آقای خانکی؛ چه بحث نظری و معرفتی. و اما 

عضی گاهی اوقات به بید، بنده گفتطور است که شما  همین

کنم که  ست عرض میاز دوستان که تریبون دستشان ا

دولت از آقایان ی  همهکنیم  میبه بحث وقتی ما شروع 

مقام رهبری تا  بحث قائماز  ،صدر مهندس بازرگان تا بنی

 
 :ذوالنوری

ها تا  آدم 
امال ننوشتند 

غلطشان معلوم 
شود اما وقتی  نمی

امال نوشتند 
ممکن است در 
کارشان اشکال 

.باشد  
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تا دکتر بحث آقای هاشمی و خاتمی  از ،مداری شریعت

کنیم که من آن  میکوبیم و تخریب  را فقط مینژاد  احمدی

ها و  ها ضعف آدم که ایندوم  .دانم شیوه غلطی میرا 

دولت مهندس بازرگان هم در های مختلفی دارند یعنی  قوت

چرا مطلق پس  ،وجود داشته باشد یخوب اتممکن است نک

صدر هم ممکن است کار خوبی کرده  آقای بنی ؟ردش کنیم

ار چهار کار چهار کار خوب در کندوران آقای خاتمی  ،باشد

دوران آقای هاشمی هم بحث  ،شده باشد انجام اشتباه هم

ها  لذا آدم .سازندگی را داشتیم آن هم جای خودش را دارد

وقتی امال اما شود  تا امال ننوشتند غلطشان معلوم نمی

هر کدام از  .نوشتند ممکن است در کارشان اشکال باشد

حواشی طعاً قشوید  میاهلل در آینده مسئول ءانشاکه شما 

ساز  نظریاتی که حاشیه ،داردبه همراه   ضحب و بغکه دارید 

بنابراین تا وقتی وارد  .است و ممکن است با نظر من نسازد

 ؛ی هستیدتکییدهای قابل تجلیل و  این عرصه نشدید آدم

در انتخابات بعدی هم  .وقتی آمدید بستگی به عملکرد دارد

جمهور  رئیسرد هیچ تضمینی وجود ندا .طور است همین

بهتر از آقای خاتمی و  ،طلب شما چه اصولگرا و چه اصالح

ممکن است بدتر بیاید و ممکن است بهتر  .دنژاد باش احمدی

شورای نگهبان هم متناسب با وضعیت گذشته  .باشد

 .کند می تکییدبیند و  ها را می از صالحیتشخص، حداقلی 

را نرود  آینده فرد که منحرف نشود و زمین نخورد و کج

باید توسط عقلی بپذیرد که نظر  از تواند نمی یهیچ کس

کند که در و او را آزمایش د شوشورای نگهبان تضمین 

 
 :ذوالنوری

آینده فرد که 
منحرف نشود و 

زمین نخورد و کج 
نرود را هیچ کسی 

تواند از نظر  نمی
عقلی بپذیرد که 

باید توسط شورای 
نگهبان تضمین شود 

و او را آزمایش 
کند که در آینده 

مشکلی پیدا 
 .نخواهد کرد
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چنین چیزی از شورای  .مشکلی پیدا نخواهد کرد آینده

هیچ قدرت بشری ساخته از در واقع  ،آید نگهبان برنمی

 .دیگر را تضمین کندفردی نیست که آینده 

ای را عرض  خیلی خسته نشوید نکته هک اینمن برای 

بود. آقای هاشمی و نژاد  رقابت بین آقای احمدی ؛کنم می

هواپیما هم ایرباس و  ،بنده عازم اهواز بودم و سوار هواپیما

وقتی خواستم بنشینم یک عزیزی که بعد فهمیدم دانشجو 

خواستم از کنارش رد  من می ،است نشسته بود سمت راهرو

حاضر نبود حتی یک ذره اما پنجره  شوم و بروم کنار

با یک مرارتی رفتم  مزانویش را جابجا کند که رد شو

هواپیما که بلند شد و چراغ کمربندها خاموش شد  .نشستم

از راهروی آن طرف یک خانمی بلند شد که ظواهرش هم 

من هم تنها  ؛قافت حاج آظواهر خاصی بود با صدای بلند گ

عرض  ،گوید ردم من را میمن بودم و فکر ک جا آنمعمم 

این دیکتاتوری و اختناقی که شما با  :گفت ،کردم بله

این  ،این استبدادی که حاکم کردید ،آخوندها راه انداختید

ما آخر  ،ها گیری این سختو نظری شورای نگهبان  تنگ

شما چرا زور  ؟بیاییمبرای شرکت در انتخابات طور  چه

 ؟بات واجب استگویید شرکت در انتخا گویید و می می

نماینده تفکر ما در صحنه نیست و شروع کرد به یک 

در پایان  .کردند سخنرانی مفصل همه هم توجه می

جوابی که  گفتند ؟من جواب بدهم :هایش عرض کردم حرف

عرض کردم  .خواهی بگی بگو ندارید ولی حاال چیزی می

ال از من یک سؤ ،های شما درست کنیم همه حرف فرض می

 
 :ذوالنوری

 گفت: خانمی به من
این با

نظری شورای  تنگ
نگهبان و این 

ها، آخر  گیری سخت
طور برای  ما چه

شرکت در انتخابات 
بیاییم؟ شما چرا 

گویید و  زور می
گویید شرکت در  می

انتخابات واجب 
 است؟
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در بین این کاندیداهایی که هستند خود شما  :شما دارم

اگر مالک شما صد  مثالً ؟بدهید ها آن توانید نمره به می

خود شما  ،یکی منهای هشتاد ،یکی صفر ،یکی چهل ؛است

گفتم در این  ،گفت بله ؟نمره بدهید ها آن توانید به می

گفت  ؟تر باشد هست که به نظرات شما نزدیکنفرات کسی 

گفتم اگر  .تر است شمی به نظرات ما نزدیکآقای ها ،بله

 رأیبه آقای هاشمی و شما در انتخابات شرکت کنید 

بهتر است یا  ،آورد ل مینمره چهشما نظر  بهکه  بدهید

نسبت به شرکت نکنید و شانس رقیب آقای هاشمی که 

شما  رأیمیزان یک به  ،منهای هشتاد استاعتقادات شما 

گفت رود یا نه؟  باالتر میمی از آقای هاش ،شود که کم می

ما  ؟گوید گفتم در چنین وضعیتی عقل به ما چه می .بله

روحیه  ؛کار به وظیفه انقالبی و شرعی و دینی نداریم اصالً

گوید اگر به صد  گوید؟ می به انسان چه میطلبی  منفعت

راغ منهای سگوید برو  مییا  رسی چهل را بچسب نمی

گفتم ما هم  .دم شرکت کنداست باید آمعلوم گفت  ؟هشتاد

اگر بقیه  ،گفت خدا خیرت بدهد .ییمگو همین را می

قدر  آخوندها هم مثل تو جواب بدهند و حوصله کنند چه

گفتم تا حاال از چند آخوند این سوال را  .خوب است

جوانی که بعد که تمام شد  .گفت اولیش شمایی .پرسیدی

شش در گورا ی دزفریک هنهمان اول نشست کنار من 

گذاشت که البته با صدای بلندی که موسیقی داشت، 

او  ،جنبید میکنار من پاهایش رسید و  میهم فیضش به ما 

پایان بحث گفت  .کرد را درآورد و گوش میهندزفری هم 

 :ذوالنوری
کار به وظیفه 

انقالبی و شرعی و 
دینی نداریم؛ 
طلبی  روحیه منفعت
به انسان چه 

 گوید گوید؟ می می
اگر به صد 

رسی چهل را  نمی
گوید  بچسب یا می

برو سراغ منهای 
 ؟هشتاد
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 .دمت گرم حاج آقا

کنم هیچ تضمینی نیست  من عرض می هرحال به

شورای نگهبان هم این  .جمهور بعدی شما بهتر باشد رئیس

 ،کند می تکییدرا  ، شورای نگهبان کلیتوظیفه را ندارد

انتخاب خود ماست که ممکن است به اعتقادمان  اش به بقیه

 و ممکن است دور شویم.نزدیک شویم 

 

مطلبی به ذهن من رسید که واقعا حیف  :دانشجو

 زیباکالمقای دکتر ناب آج .دانستم مطرح نکنم

 .انداختند ای تهمن را به یاد نک مطالبی مطرح کردند و

رود و بعد از سه ماه به  ترک زبانی به منطقه فارس می

کدخدای ده به مناسبت ورود  .گردد روستا برمی

گویند  میشام بعد از  .دهد ایشان شامی را ترتیب می

 ه خداییک بند .االتی دارید از این آقا بپرسیدسؤاگر 

این بنده  ؟گویند میچه ها به کوه  گوید فارس می

گوید این چیزهای  کند بعد می مقداری فکر می خدایی

ی ریش سفیدی یک بنده خدا .بزرگ را یاد نگرفتم

گندم چه  ها به پسرم فارسگوید  شود و می بلند می

گوید واال این  کند می مقداری فکر می ؟گویند می

االت گوید سؤ کدخدا می .گندم را هم یاد نگرفتم

ببینم  گوپسرم بنپرسید، االت کوچک را و سؤبزرگ 

ال گوید سؤ می ؟گویند ها به گوسفند چه می این فارس

این گوسفند را برده بودم در کمیسیون  .خوبی کردید

خواستند اسم بگذارند که من  ادبیات فارسی می

 زيبا كالم:
اگر در رأس 
حکومت امام 

معصوم نباشد آن 
حکومت از نظر 

شیعیان چه 
وجهی پیدا 

کند؟ پاسخ:  می
آن حکومت از 

نظر شیعیان 
مشروعیتش 

رسمیت شناخته  به
.شود نمی  
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االن هم از چه شد! دانم اسمش  برگشتم و نمی

هایی که استاد ارجمندمان جناب آقای  مجموعه پاسخ

 ؛به این نکته رسیدمدادند من  زیباکالمدکتر 

ه یحاشپرسند ایشان  های بزرگ را می السؤمخاطبین 

حاشیه پرسند،  های کوچک را می السؤ ،روند می

های سیاسی و مسائل اجتماعی را پیش  بحث ؛روند می

های مبانی که قرار بوده مطرح  بحثاما  .کشند می

کنند  ال متوسطی هم که میسؤشود.  بیان نمی ،شود

 ،گوید درست است د و میکن میایشان اعتراف 

استاد ات من از مسائل مذهبی کم است، اطالع

بزرگوار اگر سواد شما در حد مسائل فقه نیست چه 

 .کنم من عذرخواهی می ؛بهتر وارد این مقوله نشوید

 

سیره روند ال من این است که در سؤ :دانشجو

ما صد نفر جمعیت دارد که ای  ائمه اطهار اگر در جامعه

نکته آیا ائمه اطهار به این  ،نفر یار داشتیم بیست

که آن هشتاد نفر بقیه آیا باید آن نمودند  میتوجه 

 ما مثالً که این ؟ صرفحکومت را قبول کنند یا نه

هشتاد نفر  که آنبیست نفر یار داشته باشیم حال 

آن حکومت دو حالت وجود برای بقیه قبول نکنند 

یک  جا اینحاال  .ذیرندپ نند یا نمیک یا قبول می ؛دارد

برای آن هشتاد آیا ائمه  :شود ال دیگر مطرح میؤس

خیر؟ کردند یا  قیام مینفری که حکومت را نپذیرفتند 

 :ذوالنوری
امیر  حضرت

فرماید:  می
یمان خدا پ»

گرفته که در 
مقابل 

شکمبارگی 
ظالم و 

گرسنگی مظلوم 
هایی که  و ظلم

در جامعه هست 
تفاوت  عالم بی

نباشد و وظیفه 
دارد به اجرای 

 «اهلل. حکم
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 ها آن یا نه برای ،آن بیست نفر را هم دارند که آنحال 

 آیا نظر ؟مهم بود که آن هشتاد نفر نظرشان چیست

گر کردند یا نه ا مثبت است و بعد قیام می ها آن

بیست نفر داشتند قیام  که ایننظرشان منفی بود با 

شود که اگر  ال دیگر مطرح میبعد یک سؤ ؟کردند نمی

ال مثبت است که نظر آن هشتاد نفر جواب این سؤ

آیا فرایندی در  ،دیگر باید در نظر گرفته شود

حکومت اسالمی و نظام اسالمی وجود دارد که 

 مقبولیت مردم چک شود یا نه؟

 

رایش جمنتها ا ،حکم الهی باید اجرا شود :ینورذوال

یکی از شروطش این است که حاکم اقتدار  ؛شروطی دارد

تشکیل حکومت و یعنی اول  .اهلل را داشته باشد اجرای حکم

نتواند  اگر حاکم .را داشته باشد کم خداحدوم اقتدار اجرای 

کسی از کسانی که مخاطب این  ،حکومت تشکیل دهد

خدا " :فرماید علما که حضرت امیر می موضوع است مثل

بارگی ظالم و گرسنگی ن گرفته که در مقابل شکمپیما

تفاوت نباشد  هایی که در جامعه هست عالم بی مظلوم و ظلم

 ."اهلل اجرای حکمبه وظیفه دارد و 

ال یکلف اهلل »تشکیل حکومت وظیفه است اگر نتواند یا 

  او ساقط است. و وسعش نرسد، تکلیف از « نفسا اال وسعها

                                       

                                                                            

 پایان

 
 :ذوالنوری

تشکیل حکومت 
وظیفه است اگر 

ال »نتواند یا 
یکلف اهلل نفسا 

و « اال وسعها
وسعش نرسد، 

تکلیف از او 
 ساقط است.


