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  واليت فقيه،
  نام دينه    بدعت  و  فرعونيت ب

١  

  
  

  مقدمه 

عی و خالص فقط از نھاد انسان آزاد و مستقل بر می عشق و پرستش كه تنھا مختص خداوند يگانه است، به صورت واق

با بيگانه شدن انسان از فطرت آزاد و مستقل خويش، پرستش قدرت و نمادھای مختلف آن جايگزين پرستش خدای . آيد

 وجود اين. يگانه می شود و عدل و داد كه از ويژگی انسان آزاد و مستقل است به نابرابری و ظلم و ستم تبديل  می گردد

پديدۀ اجتماعی، از مھم ترين نشانه ھای به وجود آمدن شرک و پرستش قدرت و نمادھای مختلف آن در ابعاد و انواع 

  . گوناگون آن در جوامع بشری است

نظر به اين كه حذف دين، به معنای دينی كه منطبق با فطرت آزاد عشق و پرستش خدای يگانه است، از جوامع بشری 

ت، الجرم به   ميزانی كه انسانھا به فطرت آزاد خويش بازگردند، به ھمان  ميزان دين به بيان امری محال و تخيلی اس

ن و يا از کارکرد مشروعيت بخشی به آن فاصله   آزادی نزديك می شود و به ھمان  ميزان از قدرت و نمادھای مختلف آ

يحيت کار خود را می کند و دولت کار خود اين تصور که چون در غرب دين از دولت جدا شده و کليسا و مس. می گيرد

را و در اثر اين جدائی، آزادی انسان و به تبع آن استقالل و رشد واقعی وی ميسر گشته است، بخشی از واقعيت و 

ًحقيقت را در بر می گيرد و در آنجا نيز چون اساس دين بر قدرت تعريف  می شود، اينک کامال مشھود است ، که 

 به يک موجود کنترول شده که تمام حرکات و سکناتش و حتی اين که تمامی عمرش را چگونه به انسان در غرب نيز

سر ببرد و چه بسازد و چه به دست آورد، کم کم تحت کنترول در می آيد و روز به روز از ھمين آزادی محدودش 

مختلف قدرت تبديل می کنند و بنا کاسته می گردد و به مرور انسان را به دو دستۀ بردۀ فکری  و بردۀ عملی نمادھای 
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به فراخور حال، دستۀ اول را به نوعی فربه و مشغول می کنند  که ھم بھتر بتوانند در محدوده ھای مشخص فکری، 

بنا بر . انديشه و توان خود را به کار اندازند و ھم دستۀ دوم ر ا به کار گيرند تا فرآوردۀ دستۀ اول را به اجراء بگذارند

ب ھم تا کليسا و مسيحيت بيان آزادی نگردد، نه تنھا آزادی به دست نخواھد آمد، بلکه آزادی محدود به دست اين در غر

آمده را روز به روز از دست می دھد و به نام دين، به دولت در اجرای گسترش دو دستۀ بردۀ فوق مشروعيت می بخشد 

ان پرستش انواع و اقسام نمادھای قدرت، روز به روز به و الجرم دين و دولت ھر دو با وجود جدائی از يکديگر، در بي

  .ھم نزديکتر می گردند

كسانی كه فكر می كنند با حذف دين از جوامع ، آزادی انسانھا محقق می گردد، به نظر من ھم در شناخت دين و ھم 

 جوامع، امر تجربه شدۀ انسان به کجراھه رفته اند و با تجربه گرفتن از تاريخ، بايد بدانند كه حذف كردن دين از

 در ھر زمان كه كوشش برای حذف دين به عمل آمده است،  باز بنا به تجربۀ تاريخی، غيرممكن در طول تاريخ است و

بنابراين ھر چه كوشش شود كه دين . جز اين كه ضايعه ای بر ضايعات بشر افزوده، نتيجۀ ديگری به بار نياورده است

 كه بيان آزادی و ساختن جامعه ای آزاد و مستقل و منطبق بر فطرت انسان است، به جايگاه و رسالت  اصلی خويش

بدون شك در جوامع آزاد و مستقل است که  پرستش قدرت و نمادھای مختلف آن به . بازگردانده شود، باز ھم كم است

دی و حقوق ذاتی و داشتن  که بازگشت به آزا-سمت از بين رفتن ميل  می کند  و ھمۀ جوامع آمادۀ تسليم امر خداوند 

  .  گردند و انسان از بند انواع  بندگی ھا رھا شود، زمينه اش کم کم فراھم  می گردد- اختيار سرنوشت است 

به منظور باز کردن بحث و طرح مسألۀ اصلی، گرده ای از خلقت انسان و آزادی و اختيار وی نسبت به سرنوشت 

ان آفرينش را برای مالئکه توضيح می دھد و به فرشتگان می گويد که خداوند، داست: خويش حائز کمال اھميت است

ًإنی جاعل فی األرض خليفة"قصد دارد، او را بر روی زمين خليفه خود قرار دھد  َ ِ َِ ِ ْ َ ٌ َ ، فرشتگان می پرسند، آيا می ) ١"(ِ

 می دھد، آنچه را من می دانم، خواھی کسی را خليفه گردانی که در زمين فساد کند و خونھا بريزد؟ خداوند به آنھا پاسخ

  )      ٢.(شما نمی دانيد

ّاما از آنجا که انسان بايد با آزادی و اختيار صيرورت کند تا . سر انجام، خداوند انسان را با استعداد خليفة الھی آفريد
و با اختيار، خليفة هللا شدن خليفة هللا بشود، الزم آمد که خداوند به او استعداد گناھکاری و تقوا پيشگی ببخشد تا آزادانه 

َفألھمھا فجورھا و تقواھا  " را با رنج و تالش خود طی کند و خداوند نيز او را چنان آفريد که  ََ َْ َ َ َُ َ ْ َ استعداد " ، پس )٣" (َ

که دو جملۀ فوق يک مفھوم را می ." (گنھکاری و تقوا را به او الھام کرد"و يا "  گناھکاری و تقوا را به او بخشيد 

اما خداوند به اين انسان مختار و آزاد انذار و ھشدار داد .) رساند و آن ھم داشتن استعداد و توانائی به فجور و تقوا است

َإن لك أال تجوع فيھا و ال تعری( تو در  بھشت  نه گرسنه می شوی و نه برھنه می مانی :  و به او گفت َْ َ َ ِ َ ُ َ َ َّ و   ) ١١٨/طه ( ِ

َو أنك ال تظمؤا فيھا و ال تضحی(دی و نه آفتاب زده در آنجا نه تشنه می گر ََ ََ َِ ُ َ َّ اما از غفلت و فراموشی عمل ). ١١٩/طه ( َ

و بدان که  اين ابليس برای تو و . که غفلت کردن، موجب عصيان پرودگار و زشتی را پديد می آورد! خود مواظب باش

َفقلنا يئادم إن ھذا عدو لك و . ند تا تيره بخت گردیزنھار شما را از بھشت به در نک. است) خطرناک(ھمسرت دشمنی  َّ ٌّ ُ َ َ ََ َّ ِ ُ َ َ ْ ُ َ

َلزوجك فال يخرجنكما من الجنة فتشقی َ ََ َِ ِ َِّ ُ ََّ َْ َ َ ِ ْ ِ پس آدم بر اثر وسوسۀ شيطان که در صورت عمل کردن جاودانگی ) ١١٧/طه(  ْ

ْوملکی دائمی خواھد يافت، فوسوس إليه الشيطن قال يئادم ھل َ َُ َ َ َ َُ ِ َ ِ َ ْ أدلك علی شجرة الخلد و ملك ال يبلیَ ٍ ْ ُْ َ ِ ِْ َ َ َ ُّ ُ آدم  ) ١٢٠/طه(  َ

ُمختار و آزاد در اثر وسوسۀ جاودانگی و داشتن ملکی دائمی، اغوا شد و به خداوند عصيان ورزيد و عصی ءادم ربه  َّ َ ُ َ ََ َ
َفغوی َ َأكال منھا َف« و به محض اين که در اثر وسوسۀ شيطان از درخت عصيان خوردند  ) ١٢١/طه( َ ِ ، در آغازين »َ

َفبدت لھما سوءتھما « روزھای آفرينش،  زشتی عملشان که عصيان خداوند بود برشان آشکار گشت  َُ ُ َ ْ َ ََ پس گفتند .»َ

َقاال ربنا ظلمنا . ًما به خود ظلم کرديم و اگر بر ما نبخشائی و به ما رحم نکنی، مسلما از زيانکاران خواھيم بود! خداوندا َْ َ َّ َ َ
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َنفسنا و إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخسرينَأ َِ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِ َِّ ُ َ َْ َْ ْ َْ َْ َّ ِ َفتاب « پس توبه کردند و خداوند بر آنھا ببخشود )  ٢٣/اعراف(  ُ َ

َعليه و ھدی َ ََ ِ اما نتيجۀ عمل آدم و ھمسرش که بر اثر داشتن آزادی و اختيار، به آن دست زده بودند، بايد )  ١٢٢/طه(  » َ

ُی ديدند که فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرهم َ ًَ َ ٍ َّ َ َ َْ ِ ْ َْ ُو من يعمل مثقال ذرة شرا يره) ٧/زلزال(  َ َ ًَّ ٍ َّ َ َ ْ ِ ْ َْ َ که نتيجه اين عصيان و ) ٨/زلزال(  َ

ِقال اھبطوا« .اغفالی که در بھشت به آن دست زدند، خروج از آنجا بود ْ َ   )  .٢۴/اعراف(» ... َ

آدم « که ) ع( آدمی  با استعدادھای متضاد و گوناگون بنا به نص صريح قرآن و گفتۀ علی خداوند بعد از آفرينش چنان

را در بھشت سکونت داد و غذای وی را در آنجا فراھم آورد و او را به آنچه از آن منع فرمود اشارت کرد و آگاه ساخت 

ّاما . ر پيشگاه او به خطر خواھد انداختکه اگر به آن اقدام کند، در معرض معصيت خدا قرار خواھد گرفت و خود را د
خدا پس از توبه، او را به زمين فرود آورد تا . به کاری که خدا نھی فرموده بود، به اراده و اختيار اقدام کرد) ع(آدم 

تا در اين آخرين )  ۴(». و به سبب او حجت خدای را بر بندگانش بر پای دارد. زمين خدا را به نسل او آبادان سازد

اتب نزول ھستی، در اين کرۀ خاکی و با آن استعداد خليفة الھی شدن، حرکت خود را شروع کند و با آزادی و اختيار مر

و تمام کردن حجت خداوند بر او، صيرورت جانشين شدن را به پيمايد و يا اين که در ھمان کرۀ خاکی و در ھمان 

ّدا شدن، به جھنم ستمکاران، جباران واصل گردد که خداوند سراشيبی نزول و در اسفل سافلين بماند و به جای خليفۀ خ ّ

  : فرمود

ٍلقد خلقنا االنسن فی أحسن تقويم"  ِ ْ َْ َ َِ ْ َ َ َ َْ َّثم " ، »ما انسان را به زيباترين و واالترين صورت در عرصۀ خلقت آفريديم« ، )۵ "( َ ُ

َرددنه أسفل سفلين  َِ ِ َ ََ َ ُ َ تا اين انسان و با استعداد و يا » باز گردانيديم ] ل سافليناسف[ سپس او را به فرود فرودين « ،)۶"(ْ

ّالھام تقوا و فجور صيرورت خليفه شدن يا به جھنم ستمکاران و جباران در آمدن را با آزادی و اختيار انتخاب کند و در  ّ

بی پايان و چه اين دو سرنوشت ، کسانی که به قلۀ رفيع خليفه شدن خدا در زمين صعود می کنند، ايشان راست مزد 

  پاداش و مزدی عظيم تر از خليفۀ خدا شدن است و در جوار قرب او به حيات ابدی ادامه دادن است؟

دو سرنوشت فوق زمانی متصوراست و واقعيت پيدا می کند که انسان با آزادی و اختيار و علم داشتن، يکی از دو راه 

ّد، بھشت و جھنم، نيکو کاری و ستمکاری، عدالت و شقاوت، ّرا انتخاب کند و اال اگر اجبار و اکراھی در کار باش

بدين لحاظ است که . ّجباريت و حريت فلسفة وجودی خود را از دست می دھد و بر انسان مجبور عسر و حرجی نيست

َو ال تقف ما ليس لك به علمإن السمع و البصر و الفؤاد: " خداوند به بشر خطاب می کند َ ُ ْ ْ َْ َ ََ َ َ ْ َّ ِ ٌ ِ ِ ِ َ َ َ ْ ً كل أولئك كان عنه مسئوال َ ُ ََ ُ ْ َ َ ُ از " ُّ

    )   ٧."(ھمانا گوش و چشم و دل، ھمه و ھمه مسئولند. آنچه بدان علم نداری پيروی مکن و در آن ممان

زيرا انسان مجبور و محصور، . ّفلسفۀ وجودی بھشت و جھنم، عقاب و ثواب، بر وجود آزادی و اختيار انسان نھفته است

 دو سرنوشت که رو کند، چون خود آن را اختيار نکرده و به اجبار بدان  تن داده است، نه عقابی و نه به ھر کدام از آن

ھر آينه پاداش و کيفر بيھوده بود و نويد و " به صراحت می فرمايند، اگر چنين بود، ) ع(امام علی . ثوابی در پی دارد

 عمل فرمان داد، و با بيم دادن، از کارھای ناروا باز داشت، و خدای پاک بندگان را به اختيار و آزادی. بيم بيجا می نمود

و بکار دشوار وانداشت و اندک کار نيکوشان را پاداش بزرگ عطا فرمود و بندگان را از . به کار آسان مکلف ساخت

تابھای روی ناگزيری به سرکشی برنينگيخت و به ناخواه به فرمانی وانداشت و پيمبران را به بازيچه نفرستاد و ک

  )     ٨"(را بيھوده بر بندگان فرو نفرستاد] آسمانی[

الجرم، انسان بايد به سرانجام آن دو سرنوشت آگاه باشد و حجت نيز بر او تمام شده باشد، وسائل و استعداد و    

و اختيار ھر کدام امکانات ھر کدام از آن دو مسير و ھدف را در اختيار داشته باشد، آزاد و مختار نيز باشد، تا با آزادی 

ّاز دو سرنوشت را که اختيار کرد، منطقا منتظر آنچه که دستآورد خودش بوده است بتواند باشد و اال بر انسان بی اختيار  ً

  و مجبور چه مجازات و يا پاداشی تعلق می گيرد؟
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 آن زندگی می کند، بھره انسانی که در اين کرۀ خاکی زندگی می کند، بايد از امکانات و استعداد خود و زمينی که در

ًبگيرد تا بتواند به سمت يکی از دو سرنوشتی که در انتظار اوست، به حرکت خود ادامه بدھد، ضرورتا برای تداوم 

حيات و ادارۀ سرنوشت خود بايد اختيار چگونگی ادارۀ آن را خود در دست داشته باشد و خود به آن سامان و سازمان 

وم حيات، چگونه زيستن و چگونه سامان و سازمان دادن ادارۀ زندگی سخن به ميان می ھنگامی که بحث از تدا. بدھد

 و چگونگی آن نيز به ميان می آيد و به - که به نوعی سازمانده امور زندگی است–آيد، بحث از رابطۀ دين و دولت 

  :ھمين علت است که

 بر اثر غفلت خود مردم از آزادی و -ھمواره       پرسش از رابطۀ  دين و دولت و چگونگی آن در تاريخ  انديشه 

 پرسش دشواری بوده است زيرا در طول تاريخ، حکومتھای دين ستيز، دين را که بيان - اختيار و حقوق ذاتی خويش

ّآزادی است، جھت تحکيم و مشروعيت بخشيدن به حکومتھای خودکامۀ خويش، با کمک متوليان دين فروش، به بيان 

ّند و يا اين که متوليان قدرت پرست دين، خود مستقيم وبا قدرت خودکامه، به نام حکومت خدا و دين قدرت تبديل کرده ا

بر مردم حکومت رانده  و می رانند و اين   عارضه چنان استمرار پيدا کرده و در نسلھا از پی نسلھا، چنان ريشه 

ّيده که اين بيماری به صورت يک اصل مسلم در آمده است و به قول معروف، دامنۀ شرع اقدس چنان وسيع شده دوان

  :است که برای ھر جرم و جنايتی، مشروعيت و توجيھی دينی تراشيده اند

بيت المال رشوت را به حق و حساب و جعاله، ربا را به خريد و فروش، شکنجه و انواع و اقسام آن را به تعزير، غارت 

و اموال عمومی را به مالکيت، رانت خواری و سوء استفاده از اموال عمومی را به بھره گيری از استعداد و توانائی، 

ّبی عدالتی و ظلم و ستم را به خواست خداوند و اراده و مشيت وی، دروغگوئی و کذابيت را  به مصلحت، دوروئی و  ّ

کرده اند و متأسفانه ھمۀ اينھا برای غالب مردم به صورت امری عادی و تبديل ... دوگوئی را به تقيه و توريه و

  .ضروری در آمده است

بنابر اين،  تا زمانی كه مشكل فوق حل نشود و يا خوانائی الزم را پيدا نكند، بشر به جای دستيابی به آزادی و استقالل و 

 تحقيق براين است كه تا جای ممكن به روشن كوشش اين. ھمچنان به دنبال سراب می دود حاکم بر سرنوشت خويش، 

كردن رسالت دين و دولت و نقش اساسی ھر كدام از اين دو و چگونگی رابطۀ ھر دو، در جوامع انسانی از نگاه درون 

  . دينی، بپردازد

، به نظر می رسد كه مھمترين معضل دولت مردم ساالر، در كشورھای اسالمی نظير ايران، مشخص نبودن رابطۀ دين

بايد از پيش چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی روشن شود كه دولت با دين مردم چه رابطه ای  . دولت و مردم است

  می تواند و يا بايد داشته باشد و نقش ھر دو بنياد دين و دولت نسبت به يك ديگر چيست؟

واقف كردن و ) توحيدی(يان الھی به شرحی که در اين تحقيق مطالعه خواھيد کرد،  اصلی ترين رسالت سلسلۀ اد

برگرداندن انسان به فطرت آزاد خود كه در نتيجۀ آن رھا شدن بشر از پرستش نماد ھای مختلف قدرت و از بندگی 

اما دين ھای توحيدی در سير تحول خود توسط متوليان از خود . انسان در برابر انسان به پرستش خدای يگانه است

لی خويش خارج گشته و به قدرت و پرستش آن تبديل شده و يا به صاحبان قدرت بيگانه، از ماھيت و ھدف اص

  . مشروعيت بخشيده و بدينسان در قدرت به نام دين سھيم گرديده و يا خود تمام عيار قدرت را به دست گرفته اند

 قدرت پرست خارج نشود اين تغيير و تبديل با شدت و ضعف، ھمچنان ادامه داشته و تا زمانی كه اديان از دست متوليان

و به فطرت و رسالت خود كه توضيح بيان آزادی و حقمداری است تبديل نشود، قدرت و نمادھای مختلف آن از جوامع 

  .  امری موھوم و غير قابل تحقق است رخت برنخواھند بست و آزادی و استقالل به معنای درست كلمه  و نه صوری،



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

مسلمين از ھر فرقه و گروھی،  اولين و اصلی ترين سند مورد قبول ھمۀ آنان قرآن نظر به اين که خوشبختانه بين تمام 

است و با توجه به نص صريح قرآن و حديث نبوی که در موقع اختالف برای  رفع آن به قرآن مراجعه کنيد و به ويژه 

کردند و آن را مخالف قرآن ھر حديثی که به نام ما عنوان : که فرمود) ع(شيعه و بر اساس فرمودۀ امام جعفر صادق 

، بايد به سراغ قرآن رفت و وظيفۀ پيامبران و رسالت آنان را در )٩"(ُفضربوه علی الجدار" يافتيد آن را به ديوار بزنيد

قرآن جست و جو کرد و ديد خداوند چه وظايفی را برای رسوالن خود تعيين فرموده است ؟ بر اساس نص صريح قرآن 

و پيامبر عظيم الشأن اسالم به طور اخص چه وظيفه و رسالتی داشته است؟ امامت چه نوع پيامبران به طور اعم 

  منصبی است و چه رابطه ای با رسالت دارد؟

مھمتر از ھمه اين که آيا با توجه به نص صريح قرآن، ادارۀ امور مردم را خداوند جزئی از وظايف رسالت و امامت 

  و امام تشکيل حکومت نيز بوده است يا خير؟) ص(اکرمقرار داده است  يعنی  از وظايف رسول 

و اگر مالحظه شد که قرآن تشکيل حکومت را جزء وظايف رسول و امام قرار نداده است به عبارت ديگر تشکيل 

حکومت و پذيرش مسؤليت ادارۀ امور زندگی مردم جزئی از وظايف رسالت و امامت نيست، بايسته است به اين مسأله 

جھت تدوام ) ع(د، پس چرا پيامبر عظيم الشأن حکومت شورائی بازی را بنياد نھاد و يا حضرت علی پرداخته گرد

  حکومت شورائی که پيامبر بنياد نھاده بود، به عنوان خليفۀ چھارم، زمام امور مردم را به عھده گرفت؟

و حضرت ) ص(ّه اين که نبی اکرم در اينجا الزم است که اين مسألۀ اساسی نيز مورد توجه قرار بگيرد که با توجه ب

، عالوه بر اين که پيامبر و امام مسلمين بودند، در برھه ای از زمان، زمام امور مردم را نيز به عھده گرفته ) ع(علی 

اند و در حقيقت رئيس دولتی بوده اند، با آزادی و حق تعيين سرنوشت و حقوق مردم چه برخوردی داشته اند و يا به 

و امام علی که عامالن به قرآن ) ص( آيا در متن مرکزی اسالم يعنی قرآن و با توجه به اين که پيامبر اکرمعبارت دقيقتر

و مجری پيامھای آن بوده اند و زمام امور مردم را نيز به عھده داشته اند، آزادی ، استقالل، رشد و حق تعيين سرنوشت 

ايسته است که ما  اسالم را در زمان حاضر با آزادی و رشد به مردم را به دست خود ملحوظ داشته اند يا خير؟ و يا ب

نوعی تطبيق بدھيم؟ از ديد من، دين به طور اعم و اسالم به طور اخص بيان آزادی، استقالل و رشد است؟ و اگر 

اينچنين است، اين سؤال مطرح است که چرا با وجودی که اسالم بيان آزادی ورشد است، پس چرا مسلمانان درگير 

ّديکتاتوری و استبداد و حکومتھای خودکامه و جبار ھستند؟ و مردم گاه به عنوان حکومت دينی و خدائی تبعيت از آنان 

  ًرا گردن نھاده اند و حتی کسانی که ظاھرا نفعی ھم در آن حکومت ندارند، به درست بودن و توجيه آن می پردازند؟

سلسلۀ حکومتھای دين ستيز، به نام دين و خليفۀ رسول خدا و امير از ھمۀ اينھا گذشته، چرا با وجودی که مسلمانان 

ِمؤمنان و ديگر تجربه ھای تاريخی را به خود ديده اند، و اجماع علمای شيعه، از ابتداء تا به امروز ھمه، به جز چند 
به قول به حق مرحوم . استثناء باالتفاق مخالف واليت فقيه به عنوان در دست گرفتن زمام امور زندگی مردم بوده اند

نائينی، جھل مردم است که آزادی و حقوق خدادادی خويش را فراموش می کنند و آن را در اختيارغاصبان آن می 

به واسطۀ جھل است که انسان بيچاره آزادی خدادادی و مساواتش را در جميع امور باجابره و غاصبان حريت : " گذارند

ست خود رقيتشان را به گردن می گذارد، بلکه اين اعظم مواھب و نعم الھيه ًو حقوق مليه را رأسا فراموش و به د

آقای خمينی نيز از جھل مردم به  آزادی ) ١٠"(عزاسمه و اھم مقاصد انبياء و اولياء عليھم السالم را موھوم می شمارد

ا و رسول و امام و به و حقوق خدادادی خويش  و زور و قدرت استفاده کرده و واليت فقيه را مطرح و تحت نام خد

نيابت از خدا و رسول و امام، واليت فقيه و آن ھم مطلقه اش را بر مردم حاکم گردانيد و برای حفظ قدرت از ھيچ 

 ١١چيزی فروگذار نکرد تا جائی که وقتی آقای خامنه ای رھبر فعلی جمھوری اسالمی، در مقام رياست جمھوری در 
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آن شرطی که در چھار چوب احکام اسالم پذيرفته شده : "...آقای خمينی گفت، در توضيح فتوای ١٣۶۶] جدی[ديماه

  ).١١" (است، اسالمی و نه فراتر از آن

واليت فقيه را نشناخته : "آقای خمينی سخت بر او تاخت و گفت. يعنی اين که قدرت واليت فقيه ھم نا محدود نيست

در : "آقای خمينی در پاسخ به ايشان گفت. ه حق با شما استو ھنگامی که آقای خامنه ای توبه کرد و گفت بل) ١٢"(ای

و آقای خمينی به ) ١٣."(بين دوستان و متعھدان به اسالم، از جمله افراد نادری ھستيد که چون خورشيد روشنی می دھيد

طلقۀ فقيه ،  اين تحقيق مطالعه خواھيد کرد، واليت فقيه وم»واليت فقيه چه صيغه ای است؟«شرحی که در فصل يازدھم 

که با متن اسالم در تضاد آشکار است و  نه پايۀ قرآنی، نه پايۀ اجماعی، نه پايۀ عرفی، نه پايۀ فقھی ونه پايۀ عقلی دارد 

  .را بر مردم تحميل کرد

در اين تحقيق من در صدد اثبات فلسفی و يا غير فلسفی و تئوريزه کردن ھيچ مسأله ای نيستم، بلکه کوشش بر اين است 

نچه در طول تاريخ ، در جوامع جريان داشته و مردم با آن روبه رو بوده اند، وعقل و منطق و اديان الھی نيز بر آن که آ

حقيقت آن است كه جوامع در طول تاريخ با دو . صحه گذاشته اند را با زبانی ساده و قابل فھم عموم، آن را توضيح بدھم

   :منشاء و يا سرچشمۀ نيرو مواجه بوده و ھستند

  منشاء  دينی و يا سرچشمۀ دين 

  منشاء مردمی و يا سرچشمۀ مردم 

اين دو منبع يا منشاء و يا سرچشمۀ  نيرو در جامعه پابه پای ھم پيش  می روند و جامعه را به رشد و آزادی و استقالل 

ای از ھم ھستند و ھر كدام اما ھر كدام از آن دو مستقل و جد. اگر چه اين دو منشاء با ھم روابطی دارند. ھدايت می كنند

قلمروھا و وظايف ھر كدام از اين دو منبع اگر واضح ترسيم نشده باشد، . در جامعه جايگاه و رسالت ويژۀ خود را دارند

اين دو، در امور يكديگر تداخل كرده و يا گاه با ھم در می آميزند و در نتيجه ھر دو به صورت تمركز قواء و به مثابۀ 

در صورتی كه ھر كدام به راه و رسالت واقعی خويش . ًر می آيند و با ھم متحدا بيان قدرت می شوندقدرت سلطه گر د

پيش بروند،  می توانند در تصحيح يك ديگر در صورت انحراف بكوشند و يا در تندروی ھا يكديگر را متعادل سازند و 

  . ند جامعه را در خط متعادل و پرھيز از ھر افراط و تفريطی به پيش بران

) ع (خاتم رسوالن است و پيامبر قبل از رسول اکرم حضرت عيسی) ص(نظر به اين که اسالم خاتم اديان و رسول اکرم

 قرن به نام دين حضرت مسيح و خدا، حکومت خودکامه ای را بر مردم ٨بوده است و علمای رسمی مسيحيت بيش از 

 و به اشاعه و جا انداختن فرھنگ قدرت پرستی در جھان تحميل کردند ودر حقيقت تشکيل حکومت مطلقۀ دينی دادند

ّپرداختند، و باز  با توجه به اين که فرھنگ سيال است و از جامعه ای به جامعۀ ديگر سرايت می کند و به ويژه فرھنگ 

يت غالب در ھر زمان، محتوای خود را کم و زياد بر ديگران غلبه می دھد،  سؤال اين است که آيا آقای خمينی وال

مطلقۀ فقيه را از کليسا به ارث برده است و يا خير؟  اين مسأله از خواص قدرت و کسانی است که می خواھند به 

نمايندگی از قدرت بر مردم حکومت  برانند؟ تشکيل واليت فقيه به دست آقای خمينی، بدين معنی نيست که آقای خمينی 

 معنی ھست که وقتی ھدف دست يابی به قدرت باشد و امکانات نيز يار ّواليت فقيه را از کليسا اخذ کرده است، اما بدين

گردد، کار به ھمان نتيجه خواھد رسيد و ھر ديکتاتوری به فراخور حال و وضعيتی که دارد، تئوری مناسبی برای 

ھد در اين پژوھش، مسائل زير مورد بررسی قرار خوا. قدرت خودکامۀ اش خواھد ساخت و يا برايش خواھند ساخت

  :گرفت

 واليت فقيه مسيحائی در يک نگاه.  
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