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  موسوی

٢١.٠٧.٠٩  

  واليت فقيه و امارت اسالمي

  نام ديگري براي

  شاهي مطلقه
ايجی ) جوزا( خيزش خلق ايران در ماه گذشته  اير نت ار س ون، در کن ا اکن راه داشت، و پس لرزه ھای آن ت ه ھم ه ب ک

ان يکی ھم  شه نماي شتر از ھمي ی را بي ع غرب روج در جوام اھيم م ا مف ا ھای اسالم سياسی ب ابق ادع تضاد و عدم تط

ستان بين به يقين از ديد تيز . ساخت دعيان اسالم سياسی در افغان ان وم ه راھي ده، ک برخی افراد اين نکته پوشيده نمان

ی خود را در سمتات مذھبی خود واز وايران، از جانبی بر مبنای اعتقاد انی ، وقت ه جھ  ديگر زير فشار افکار جامع

رون وسطائی  ده و ق ادات عقب مان وای تاريک ودژم اعتق ا محت د ت يده ان ه  کوش آستانۀ تسخير قدرت ديده اند، محيالن

ه چشم  ق ب دان طري ده ، ب ردم کشورشان خويش را، در قالب ھای نه چندان جديد اما نامشخص ومبھم ديگری پيچي م

  .خاک بپاشانند

ام " مالعمر"وبعد ھا از طرف " دولت اسالمی"به خاطر تثبيت اسم "  مسعود-ربانی"تالشيکه از طرف اداره  ر ن زي

ستدر افغانستان صورت گرفت در حقيقت روی" امارت اسالمی" ه  استه ای ديگری از يک سکۀ قلب وزنگار ب  ک

انون اساسی مصوبه " يت مطلقۀ فقيهوال"وبعدتر" واليت فقيه"در ايران زيرنام  ه اتکای ق وريزه شده وب در ١٣۵٨تي

ز برخوردار ميباشد انونی ني شتوانه ق ران، از پ ه . اي ده ب شروعيت دھن ات، از يک جانب مرجع م ن نظام ام اي در تم

ان شان  داران وحاکم ين زمام ی در تعي يچ حق ردم صاحب ھ ه است واز جانب ديگر م افوق الطبيع روی م درت، ني ق

  .ستندني

وع از ديد اسالمی قبل از آنکه اين بحث را  ن ن اريخی اي ه ھای ت ه نمون اندکی بيشتر باز نمايم الزم ميدانم تذکر دھم ک

ام  ه ن ز ب ده ني ه صورت عم ته وب ود داش ان وج اط جھ ام نق ه"حاکميت در تم اھی مطلق د" ش وده ان سما ب وع ا. م ن ن ي

ه" اهش"الق ميگردد که شخص طحاکميت به رژيم سلطنتيی ا راد جامع ردی از اف ا ف يچ کس وي ل ھ ، خو درا در مقاب

ا ده وي ايه "اعم ازدارا ويا نادار، باسواد ويا بيسواد، مال ويا عامی مسؤول احساس نکرده، ضمن آنکه خودرا نماين س
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د و" خدا ه وی "  حق الھی"مشروعيت سلطنت خويش را از  در روی زمين می دان ه ب اال ک دهاعطاء از ب  ، می ش

انون  ومقرداند االتر از ھر ق انون وب ه ق ه مثاب ز ب ا ؛ حرف خود را ني رد از آن حرف را مخالفت ب سته ، تم ی دان رات

  .مشيت الھی  ودرنتيجه مستوجب عذاب دارين ميداند

ين طرز تفکری را ا ھر گاه خواسته باشيم قدمت چن ه ب ا ک ين دولت ھ اد اول ا ايج را ت وان آن ايد بت ائيم، ش  مشخص نم

بارز ترين نمونۀ اين چنين دولت ھا را در قرون اولی . قات پا به عرصۀ وجود گذاشتند، به عقب برگردانيمپيدايش طب

دون آدر د. يافتدولت فراعنۀ مصر در می توان  ه ولت ھای فراعنه، شخص فرعون ب ايه"نکه ب انع " س ودن ق دا ب خ

د با تکيه بر  باشد، به يک باره ادعای خدائی نموده با مطلقيت تمام و م می ران ردم حک ر م  –ارتش سرکوبگر خود ب

اط -ادعای خدائی اين نظام را از يک استبدادی صرف متمايز می سازد اير نق ن طرز اداره در س ان اي رور زم ه م  ب

ليمان"از جمله پادشاھان بنی اسرائيل در وجود، . جھان نيز امکان زيست يافته واشکال ديگری را به خود گرفت  "س

شادر پادشاھی وجود ادعای پيامبری،  که با "داوود"و  ا را انتخاب الھی وحقی الھی سلطنت ءمن درت آنھ شکيل  ق ت

  .ميداد ، نمونه ھای برجسته ای از چنين طرز تفکر به شمار می روند

اعی  ور اجتم وارد ام سياری از م وقتی اسالم در شبه جزيره عربستان پا به عرصۀ وجود گذاشت، از آن جائيکه در ب

ود و راه و روش  ی ديانت يھ ه منطق ر اسالم را ادام ه يک تعبي ا ب ه وحت رار گرفت ول ق ورد قب يھود از جانب اسالم م

ا نمی توانست  ی می دارد، منطق اد حاکميت خود دوری ًمسحيت معرف ستم اداری وايج ی اسرائيل در سي از سنت بن

ن رابطه ن نيز آبه ويژه وقتی قر. گزيند دمی گوبه دنبال تذکرات متعدد در اي ه سوره :ي ساء آي ذين «:۵٩ ن ا ال ا ايھ ي

ی ش آمنو اطيعو هللا و اطيعو الرسول و اولی اال ون  ٍئمرمنکم فان تنازعتم ف تم تومن ی هللا و الرسول ان کن ردوه ال ف

وم ا و الي اويال ب ر و احسن ت ر  «»االخر ذلک خي امبر و صاحبان ام دا و پي د، از خ ان آورده اي ه ايم سانی ک ای ک

ه  وگو و نزاع کشيد، به حکم خدا و رسولش  ی کنيد و اگر درباره چيزی کارتان به گفتپيرو خودتان بازگرديد، اگر ب

دا و رسول(اين کار . خدا و روز قيامت ايمان داريد ه خ رای) رجوع ب ر و خوش  ب د، بھت ما از ھر چه تصور کني ش

  ».عاقبت تر خواھد بود

وسنت د را از مناسبات دا و فرستاده اش ميداند، نمی تواند خوز خکه مانند دين يھود حاکميت را ادر حقيقت ضمن آن

وعحاکم بر شبه جزيرھای  ام آن ن ر تم ه ب ه يکی از یه ک ده وپاي دائی حاکميت داشت، رھاني اقض پر دموکراسی ب تن

ه اطاعت ب چه در متن آيت.ترين احکام را در اسالم پی ريزی ننمايد را از چون ن ود ، قسمت ھای اول وآخر ک وچ

ود وخدا ه سنت اداری يھ زی نيست مگر ادام اھان" ورسولش را دستور می دھد، چي ر پادش ا؛ در " پيغمب ادعائی آنھ

م " مرمنکم اولی اال "حاليکه در وسط آيت مفھوم  وان آن را ملھ در تقابل آشکار با دو قسمت ديگر قرار گرفته، می ت

  . از حاکميت ھمان دموکراسی بدائی در بين اعراب دانست

ی  ایوقت ه معن ی اال "ب رمنکم اول رد" م ت صورت گي ان" دق ين خودت ری ازب ی ام ۀ " ول ژه کلم ه وي  -مُنکِم"، ب

د الھی مطرح می " خودتاناز ستقل از تأئي ر روحانی وم ديده می شود که تا حدود زيادی ادارۀ امور را يک امر غي

ريماگر اجازه داشته« در حقيقت اين تنھا کلمه ايست که روشنفکران دينی. نمايد ار ب ه ک ه »  باشيم اين اصطالح را ب ب

  . مطرح نمايند» اولی االمر«استناد آن می کوشند تا نقش آرای مردم وانتخابات را در تعيين يک زمامدار و 

اريخ  ده ودر ت ان آم ه مي ازه ب سير ت ری ١۴٠٠نبايد چنين تصور گردد که گويا اين برداشت وتف الۀ اسالم از آن خب  س

ده عکس آن با اند. نيست ه وضاحت دي کی دقت به تاريخ اسالم به خصوص مستقل از تفسير ھای داده شده تا امروز ب

ی  ارز علن وده ، تب می شود که از ھمان صدر اسالم مسألۀ حاکميت يکی از نکات اساسی بين پيروان و پيامبر اسالم ب

  . مشاھده نمود) ١("سقيفۀ بنی ساعده" آن را می توان در جلسۀ
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د در " سقيفۀ بنی ساعده"سه ايکه در به عبارت ديگرجل ود، ھر چن ين زعامت بعدی ب د وغرض از آن تعي داير گردي

ام دوری جستن " ابوبکر صديق"نھايت به انتخاب يک فرد از افراد قريش ين گ د مگر در بطن خود اول منتھی گريدي

اھان"ازسنت يھود و ر پادش د" پيغمب ا. وی می باش اھانيکه در انتخاب آنھ ر پادش ته ، پيغمب شی نداش وع نق راد ھيچن  اف

ردم  ال م وع مسؤوليت وپاسخدھی در قب يچ ن ده ، ھ اقی مان ردم ب دار م سل زمام منسوبين خاندان يک فرد نسل اندر ن

  .احساس نمی نمودند

ل  ست، در نقطه مقاب ه اسالمی دان أت حاکم ان ھي شعاب در مي وان آن را نخستين ان دان خود، اين جلسه که می ت خان

ه دور واقوام پيامب ود، ب ی"ر را بر اساس ھمان اصل پذيرفته شده از جانب يھ امبر اسالم " عل اد پي م و دام سر ع ه پ ک

شايد بتوان وی را قدرت مند ترين جنگ ساالر زمانش دانست، جمع نموده تفسير وقرائت خاصی از قرآن واسالم را 

ان . دسيستم خاص خود را تکامل دا" فقه تشيع"پايه گذاشت که بعد ھا به نام  اء را ھم ه مبن ستم وطرز تفکر ک اين سي

ر  قسمت اخير آيت متذکره وآيات مشابه مانند آيت سوم از سورۀ آل عمران وامثال آن قرار داد، در نھايت فرض را ب

ل  ا در تأوي سان ھ ه ان ذير، در حاليک اب ناپ آن قرار دادند که منازعه بين افراد وجوامع اسالمی امريست حتمی واجتن

رآن وبرداشت ا ه خاطر درک وبرداشت درست از ق اء ب د؛ بن ی محدوديت ھای خود را دارن ات قرآن سانی ًز آي ه ک ب

. دننيازمندی احساس می شود که بيشترين آشنائی ومعرفت را با قرآن و احاديث نبوی داشته واجد شرايط خاصی باش

ديده با طرح اصل " علی"در وجود ) ٢(کردندآنھا تمام اين شرايط را به استناد چند حديثی که از پيامبر اسالم نقل مي

  .خواستند تا نوع حاکميت را در ھمان مسيربنی اسرائيلی آن رھنمون گردند" عترت"

تناد اصل  ه اس ه طرف ديگر ب زينش" مُنکِم"در حاليک اع امت را در گ ايز اجم ده ح دار آين ر وزمام  وانتخاب رھب

ق"  بنی ساعدهسقيفۀ"اھميت بيشتر دانسته ، بر ھمان اساس فيصلۀ  رای تطبي ته وب   آن را غير قابل برگشت اعالم داش

ی"در کشيدن شمشير عليه ھمه کس من جمله را آمادگی شان  تند" عل ايش گذاش ه نم ين اصل . در عمل ب حاکميت ھم

اد " عمر"است که وقتی  اک نفسی خود ي دا و رسولش وصداقت وپ ر از اطاعت خود از خ ه دوم اسالم در منب خليف

وده، دھانی م را "ی نمايد، فردی از ميان برخاسته به وی تذکر می دھد که ھرگاه چنان نباشی که خدا وپيامبرش فرم ت

ای ". با ھمين شمشير راست خواھيم کرد ه معن افی ب دون توجه ک د ب ديم وجدي واريخ ق ام ت ه در تم ه ک در اين يک جمل

زينش قلمداد می " عمر"دقيق آن نقل گرديده وآنرا بيشتر دال بر عدالت نمايند، حاکميت مناسبات عرب در انتخاب وگ

رائيلی  ی اس ه سنت بن يچ گون ده، ھ ده ش ام آن دي ادی در انج ردم ع دار ونقش م ی"زمام ه " حق الھ حاکميت در آن ب

  . مشاھده نمی رسد

ولر وبرداشت از اسالم در تمام دوران حاکميت ياين تفس ورد قب اد م ا زي م وي رار چھار جانشين اول پيامبر اسالم ک  ق

  . داشته وتا آن زمان ، زمامداران مشروعيت خويش را بيشتر از ھمه مرھون شخصيت تاريخی خويش بودند

را با تکيه بر شمشير حاکميت را در حاليکه در دوره ھای اموی وعباسی  حصول وحفظ می نمودند پشتوانه عقيدتی آن

ا برداشت خاصی از آيت  ساء ۵٩ب د دااعالم "حق الھی سلطنت" سوره ن اء ھرچن ته خلف امبر"ش اه پي د " پادش نبودن

ی اسرائيل در روی زمين به شمار می رفتند" سايه خدا"از آن نيز به شمار نيامده ھمه کمترمگر ، طرفداران روش بن

سته ، عدم  سلمين دان ر م ی ام امبر اسالم و ول تا زمان حيات امامان شيعه دوازده امامی، امامان را جانشين به حق پي

دھاناطاعت از آ غ می نمودن ا .  را در حکم خروج از اسالم تبلي ه، ب ه نيافت ان خاتم تم امام ا خ ه ب ه غايل واضح است ک

درت سياسی، اصل  ه ق يدن ب ام"غايب اعالم داشتن امام دوازدھم، روحانيت تشيع به خاطر رس راع " نايب ام را اخت

ی ه ئ ادات پاي ا را بخشی از اعتق ت، اطاعت از آنھ ان غيب ذھب خودر زم تندويش م ی داش ان .  معرف ن راه چن ودراي
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د  ان اعالم اغراق نمودند که حتا برخی از مجتھدين، برای افراد عادی داشتن يک مرجع تقلي ل ايم ا تکمي را مساوی ب

  .نمودند

ران در سال  ق اي ه خل ست ک شتوانه تاريخي ران ١٣۵٧در چنين يک فضاء وپ ای اي رين دشمن خلقھ ه جنگ بزرگت  ب

 خمينی . در ھم کوبيده از بين بردندساله را  ٢۵٠٠رفته وبنيان سلطنت به اصطالح " محمد رضا شاه پھلوی"ومنطقه

ت، در ضمن برخورداری از يک کار تبليغی چند قرنه که النزديکانش  وجالد  ری صفويان عقب می رف ی قدرت گي

ر  اليزم ب يال امپري اليزم وسوس ستقيم امپري ر م ستقيم وغي ه کمک م ری، ب دۀ پرولت غياب احزاب آگاه ، منضبط ورزمن

هواليت "خيزش خلق سوار شده، نظام  و " فقي شر زال ۀ يک ق دين قرن يله آرزوی چن دان وس د وب زی نمودن ه ري را پاي

  .را متحقق ساختند وطفيلی

ا  ًنبايد فکر شود که اين قشرزالو صفت که ارتزاق از خون ديگران به مثابه خصلت جبلی آنھا به شمار می رود، تمام

يچ تضادی را  وده وھ دارای يک نظر بوده وبرداشت آنھا از قرآن ، احاديث وگفته ھای منسوب به عترت يک سان ب

داران از ھمان نخستين روز ھای حاکميت بعد. در خود حمل نمی نمود ام واليت " از درگيری ھای اوليه بين طرف نظ

ومخالفان آن در درون قشر روحانيت که با تصفيه ھای خونين به نفع حاکميت وابسته به خمينی انجاميد، با يک " فقيه

اتی  افع طبق رای من دودی حاضرند ب ه ح ا چ راد ت دام اف ه ک د ک د فھمي م می ش ار سردمداران رژي ق در آث ۀ دقي مطالع

  .نيز فرو برند" اسالم سياسی" پای اسالم را در لجن وحاکميت

 می توان "حق الھی حاکميت"که در قرون معاصر از وی به مثابه احياء کنندۀ روش بنی اسرائيلی " خمينی "شخص 

ادر هنام برد، با وجود آنکه پيشقراول اين تفکر عقب مانده وضد انسانی بر خاست وز ق م ھن ا آنھ ود، ب ی ب رون اول  از ق

ضايا از ھمين ج. ًال بسته ويکدست نمايدده بود، سيستم فکری خويش را کامنش ال ق دد وی در قب انات متع است که نوس

شاند توتصميم گيری ھای سيا وئی می ک د سی وی را به نقيض گ ام را صبح بع ام واز ش ا جائيکه حرف صبح را ش

ر " :الم می دارددر جائی با پر روئی وستيزه جوئی قياس ناپذيری اع. تکذيب می نمايد د ٣۵اگ ون جمعيت بگوي  ملي

ه د" آری من می گويم ن ا می کن ان ديگر ادع زان رای ملت است" ودر زم انبی  . "مي ان مواضعی از ج ذکر چن ا ت ب

ران ءحاکميت خود را منشا ه" الھی داده به خود حق می دھد در تقابل با مجموع ملت اي ا " ن ام آنھ ر روی تم ه وب گفت

ردم از شمشير کين از نيام  رۀ م دگی روزم بکشد واز جانب ديگر آنگاھيکه خر واليت فقيه در لجن دشواری ھای زن

  .معروف افتاده، ادای تمکين به ارادۀ ملت را بوزينه وار به نمايش گذارد"منکم"پا می ماند، به ياد 

ال" جمھوری اسالمی ايران"قانون اساسی  دتی در ح ين جو فکری وعقي ه بیدر چن رد ک ان "ازھم  شکل می گي خاين

ی وده ای اکثريت وای " ت ر ل ام"زي شته از غرب در وجود " خط ام فته فکر برگ نفکران آش به روش د، ش ينه می زنن س

ران " اسالم مبارز وضد امپرياليستی"خمينی جالد وھمپالگان جنايتکارش  ای اي را تشخيص داده، تظاھرات پرولتاري

د ھای یگی تاريخرا با راھی ساختن به سمت جماران قربانی عقب ماند  خود می نمايند، طيف ديگری از جوجه آخن

اخته " تطھير آب کر"شرمگين که سابقه مبارزۀ آنھا به اثبات  ام خود س ر ن ر می گشت سوار ب ر ب د يک انجني از دي

دون آنکه "  مذھبی-روشنفکران ملی" ستند، ب دی کمر ب قشر آخند را ضعيف وناتوان دانسته به آرايش گری نظام آخن

دبه آ ا جمھوريت را اعالم می . يندۀ مردم ايران بعد از تحکيم چنان نظام دھشتناکی فکر نماين ه م د ک ا دلخوش ان آنھ

يچ " واليت فقيه"داريم وپذيرش اصل  انونی آن ھ د" غلطی"با تمام اختيارات ق د بکن ا . نمی توان واد آنھ ا تصويب م ب

ۀ دولت " هولی فقي"متعدد در قانون اساسی اختيار دار کل ايران را  وای ثالث ر از ق انون وبرت ر از ق سته، اورا برت دان

در رأس خود " خمينی"ماتيست ھای جھان را در وجود گعت ھم که يکی از بی آزرمترين پراآخند جما. اعالم داشتند
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ته در  رار داش ز ق ه چي االتر از ھم ام ب ه مصلحت نظ تند ک يلۀ وی اعالم داش ه وس رده ب اء نک م اکتف ن ھ ه اي داشت، ب

ورتيکه ولی فقيه تشخيص دھد که حفظ نظام به لغو مبانی اسالم نيازمنداست، می تواند وحق دارد ھمچو تصميمی ص

  .اتخاذ وآن حکم اسالم وقرآن را نيز از اعتبار عملی بيندازد

يروھای  در تظاھرات ن" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"نماينده پورتال " مشرف"بدين صورت است که به گفته آقای 

ه  ران علي ی اي ه"انقالب م واليت فقي ود، "رژي ذيری را در خود حمل می نم ضاد آشتی ناپ دايش ت دای پي م از ابت ، رژي

االتر " مشروعيت"تضاديکه پايه ومبناء در ديد دوگانه زمامداران آخندی به مناسبت  م واز آن ب م " اصليت"رژي رژي

ه آنھا ھرچند با صراحت اميال خويش را با مر.  داشت ن نکت شه اي دم مطرح نمی نمودند مگر در درون خودشان ھمي

ه"مطرح بحث بود که آيا اساس  ا " واليت فقي ا نظام "جمھوريت"است وي ردم می " مشروعيت"؟ وآي خود را از م

  ؟"خدا"گيرد ويا از جانب 

                       ادامه دارد

  

  :يادداشت

  ".بنی ساعده"و" قيفهس"ترکيبيست از کلمات " سقيفه بنی ساعده) "١(

 سقيفه که مؤنث سقيف می باشد در لغت به معنای سايبان ، سرای سرپوشيده، ومحلی را گويند که اعراب در زير آن 

  .به مشورت می پرداختند

امبر " سعد بن عباده"اسم يکی از قبايل معروف انصار خزرجی بود که رھبر آنھا " بنی ساعده"واما  ات پي د از وف بع

  .خواست بر اساس سنت اعراب جانشين وی گردداسالم می 
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