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مقدمه
... یشه ي اسالمی والیت فقیه، والیت مطلقه فقیه بر مردم می باشد نه والیت بـر محجـورین و   در اند

ایگاه امامت در طول پیـامبري مـی   ول ائمه معصومین علیهم السالم و جچرا که جایگاه ولی فقیه در ط
النبـی اولـی   «پیـامبر در طـول حکومـت الهـی و حکومـت اهللا اسـت       تباشد همین طور جایگاه والی

بنـابراین تنهـا تفـاوت    . ؛ امام بر جان و مال مؤمنین از خودشان سزاوارتر است»لمؤمنین من انفسهم با
، والیت تکوینی امام می یاشد به معناي تسخیر در قلـوب  )ع(والیـت ولی فقیه با امامت امام معصوم 

آن را دارا معصوم است و احدي حتـی ولـی فقیـه    14مردم و هدایت باطنی آن ها که تنها، از فضایل 
از حقوق و تکالیف والیت فقیه که عرض کردیم مشترك بـا امـام معصـوم اسـت والیـت      . نمی باشد

بنابراین خود را ملزم می دانیم به قوي تر کردن پایه .تشریعی به معناي قانون گذاري اسالمی می باشد
شبهاتی کـه در ایـن   هاي والیت پذیري؛ که این مهم ممکن نخواهد بود مگر با رفع و پاسخ گویی به 

. مورد وجود دارد

صل موضوع والیت فقیها
در ابتدا به اثبات کردن والیت فقیه به طور اجمالی می پردازیم سپس به شبهات در این مـورد پاسـخ   

.خواهیم داد
والیت فقیه به گمان اشتباه عده اي به هیچ وجه منصب یا واژه ي تازه تأسیس نیست بلکه گذشـتگان  

سالمی مانند صاحب جواهر الکالم و مال احمد نراقی و محقـق کرکـی معتقـد بـه اهمیـت      و بزرگان ا
این یک امر اتفاقی است یعنی همه : محقق کرکی بیان می دارد.والیت فقیه و اجماعی بودن آن هستند

در مورد والیت فقیـه توضـیح   » امیعوائد اال«کتاب رمال احمد نراقی د. فاق نظر دارندي علما بر آن ات
هر کس در والیت علی تردیـد و تشـکیک کنـد فقـه     : صاحب جواهر بر این باور است که. داده است

مردم ساالري دینی و نظریه والیت فقیه، محمد تقی مصباح و محمد جـوا  (.شیعه را درك نکرده است
)83د نوروزي،ص 

موضـوعاتی  یـه از  والیـت فق : می فرمایـد » والیت فقیه«در کتاب ) ره(در عصر حاضر نیز امام خمینی
، )س(امـام خمینـی  ( .می شود، وچندان به برهـان احتیـاج نـدارد   موجب تصدیقهاکه تصور آناست

)9والیت فقیه، ص
افراد معتمدي را به دیار دوردست بـراي والیـت بـر آن    ) ص(در صدر اسالم نیز رسول گرامی اسالم

ـ  ) ع(امام علی. نواحی می فرستاد ه منطقـه اي منصـوب مـی کـرد     هرگاه شخصی را براي حکومـت ب



مثالً اگـر  . اطاعت از او بر مردم واجب بو د و مخالفت با او مخالفت با امیرالمؤمنین محسوب می شد
مالک اشتر را براي حکومت مصر منصوب فرستاد اطاعت از فرمکان مالک بر همگان واجب ) ع(امام 

نیسـت اطاعـت از او واجـب    بود و کسی نمی توانست بگوید چون مالک معصوم نیست و خود علی
) ع(نمی اشدبدیهی است که چنین استداللی باطل می باشد و مخالفت با فرمان مالک که از جانب علی

فهو حجتی علیکم ؛پس او حجـت  : فرمود) ع(زیرا امام . براي حکومت نصب شده، قطعاً جایز نیست
؛پـس  »خف بحکـم اهللا وعلینـا رد  فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله فانمـا اسـت  «: و یا فرمود. من بر شماست

.هرگاه حکمی کرد و از او نپذیرفتید حکم خداراسبک شمرده اند و ما را رد کرده اند
من کان منکم قد روي «فرموده اند ) ع(در حدیثی که به مقبولۀ عمربن حنظله معروف است امام صادق

علیکم حاکماً فاذا حکـم حکمنـا   فانی قد جعلته... حدیثنا و نظر فی حاللنا و حرامنا و عرف احکامنا 
فلم یقبله منه فانما استَخَف بحکم اهللا و علینا رد و الرّاد علینا کالرّاد علی اهللا و هو علـی حـد الشـرك    

؛هر کس از شما که راوي حدیث ما باشد و در حالل و حرام ما بنگرد و صـاحب نظـر باشـد و    » باهللا
پس هرگاه حکمی کرد و از او قبول نکردنـد  . ر شما حاکم قرار دادممن او را ب... احکام ما را بشناسد 

حکم خدا را سبک شمرده اند و ما را رد کرده اند و آن کس که ما را رد کنـد خـدا را رد کـرده و رد    
مردم ساالري دینی و نظریه والیت فقیه، محمـد تقـی   (کردن خدا در حد شرك به خداي متعال است 

، 18؛ وسـائل الشـیعه، ج  67،ص1اصـول کـافی، ج  به نقـل از  88زي،صمصباح و محمد جوا د نورو
).98ص

در ایـن حـدیث   » قد روي حدیثنا و نظر فی حاللنا و حرامنا و عرفق احکمنا«بدیهی است که عبارت 
.جزبر شخصی فقیه و مجتهد در دین قابل انطباق نیست

حدیث ما واهدر حوادث واقعه به رفرمودند ) عج(روایت دیگري نیز وجود دارد مانند اینکه امام زمان
مردم ساالري دینی و نظریه والیت فقیه، -(مراجعه کنید که فانهم حجتی علیکم و انا حجۀ اهللا علیهم 

) 483، ص1اکمال الدین، جمحمد تقی مصباح و محمد جوا د نوروزي، به نقل از 
پیرامون آن مطرح می شود که عالوه بر مطالبی که در اصل موضوع والیت فقیه مطرح شد شبهاتی نیز 

:به آن ها پاسخ می دهیم 

:شبهات پیرامون والیت فقیه
والیت فقیه مساله اي کالمی است یا فقهی؟-1



در علـم کـالم   مساله والیت فقیه قبل از آن که در فقه مطرح شود، یک مساله کامال کالمـى اسـت کـه   
اى اجرایى آن درفقه نیز مطرح گردد، چرا همطرح شده و باید مطرح شود، سپس به خاطر شاخ و برگ

هاى امامت امتداد مساله نبوت است و همان استداللکه والیت فقیه امتداد مساله امامت است، و مساله
نقلى که در مساله نبوت و امامت هست، در مسـاله والیـت فقیـه نیـز     هاىعقلى، و بخشى از استدالل

. جارى است
براى خود جانشین تعیین کرد، و در غدیر خم رسمااین جانشـین را  ) ص(توضیح این که پیامبر اسالم
بود به مسلمانان معرفى نمود، ومسلمانان در همان روز غدیر رسما به ) ع(که امیرمومنان حضرت على

. به عنوان امیرمومنان و رهبرمسلمانان بیعت کردند) ع(حضرت على
ها و مناصـب  ویژگىشان دهنده آن است که همهدر روز غدیر خواند، ن) ص(اى که پیامبر اسالمخطبه
جمع است، ومردم بر این اساس، با امیرمومنـان  ) ع(جز مقام نبوت در وجود حضرت على) ص(پیامبر
. بیعت کردند) ع(على

ماجراى غـدیر  خود به امورى از جمله بهدر آغاز خالفت عثمان، براى اثبات خالفت) ع(حضرت على
) ص(دانید که رسـول خـدا  دهم،آیا مىشما را به خدا سوگند مى«: ین فرموداستدالل کرد و به مردم چن

مـن  «: برخیز، برخاسـتم، آن گـاه گفـت   : فرموددر روز غدیر خم مرا به رهبرى نصب فرمود؟ و به من
» مـولى و رهبـر اوسـت   ) ع(مولى و رهبر او هستم، پـس علـى  کسى که من;...کنت مواله فعلى مواله
: پرسید) ص(سلمان از رسول خدا

: در پاسخ فرمود) ص(منظور از این والیت چیست؟ رسول خدا
که من بـر  چون والیت من استمنظور از والیت، والیتى هم;والء کوالى، من کنت اولى به من نفسه«

» .ها برترى دارمها به آنخود مومنان از خودشان اولى هستم، و از جان آن
به طور عمیـق  انى قطعى شیعه که در بحث امامت در علم کالمبر اساس مب) ع(پس از امیرمومنان على

امـام و رهبـر   ) عج(تاحضرت مهدى) ع(و وسیع بررسى شده یازده امام به ترتیب از امام حسن مجتبى
شمار براین مطلب داللت دارنـد جالـب ایـن کـه در     مسلمانان هستند، آیات متعدد قرآن و روایات بى

از زبان رسول ) عج(تا حضرت مهدى) ع(مام معصوم، ازحضرت علىهاى دوازده اکتب اهل تسنن نام
. اندذکر شده) ص(خدا

بر نفوس و حاکمیتاز دیدگاه اسالم، مساله امامت از مساله حکومت جدا نیست، و روح امامت همان
از سوى دیگـر مسـاله   . به سوى کمال وسعادت استها به صراط مستقیم و حرکتابدان و هدایت آن

بدون حکومت جامعه هرج و مرجى اسـت  امر ضرورى براى جوامع بشرى است، جامعهیکحکومت
دهد، نوعى از حکومت در میـان  جا که تاریخ نشان مىو تاآن. پذیردکه هیچ کس آن را نپذیرفته و نمى



سالطین و شاهان، حکومت جمهورى، و حکومت قبیلگى، حکومت: مانند;ها وجود داشته استجامعه
گـر آن اسـت کـه بشـر در هـر      و ایـن موضـوع بیـان   . امروز در دنیا وجود داردهایى کهانواع حکومت

دانـد کـه زنـدگى    اى ازعلم و فرهنگ باشد، به حکم ضـرورت نیـاز بـه حکومـت دارد و مـى     مرحله
. پذیر نیستبدون حکومت و نظم و قانون در پرتو آن حکومت، حتى یک روز هم امکاناجتماعى

کند،و به همین هاى انسانى تردید نمىبراى جامعهدى در ضرورت وجود حکومتبنابراین، هیچ خردمن
هـاى  را یکـى از نعمـت  دلیل در قرآن مجید، آیات متعددى به این مطلب داللت دارد و حکومت الهى

و «: فرمایـد اسرائیل مىالهى بر بنىهاىداند، چنان که خداوند در ضمن برشمردن نعمتبزرگ خدا مى
علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم مـا لـم   ى لقومه یا قوم اذکروا نعمت اهللاذ قال موس

: به قوم خود گفت) ع(به یاد آورید هنگامى را که موسى;یوت اءحدا من العالمین
تـا  (به خود متذکر شوید، هنگامى که در میان شـماپیامبرانى قـرار داد   خدا را نسبتنعمت! اى قوم من

اختیار خود قرار داد و به شما چیزهـایى  و شما را حاکم و صاحب) ندگى و اسارت را برگیرندزنجیر ب
. بخشید که به هیچ یک از جهانیان نداده بود

خداوند حاکمانى در میان اسرائیل حاکم و سلطان نبودند، بلکه هنگامى کهبا توجه به این که همه بنى» 
فرمایـد خداونـد شـما را    قرار داده و مـى یک ملت و قوم، مخاطبها را به عنوان گزیند، آنها برمىآن

رب «: کنـد آمـده بـه خـدا عـرض مـى     ) ع(و یا در موردحضرت سلیمان. حاکمان و پادشاهان قرار داد
مرا ببخش، و حکومتى به من عطا کـن کـه   ! پروردگارا;بعدىاغفرلى وهب لى ملکا ال ینبغى الحد من

;پـس از ذکـر آیـاتى   ) ع(امیرمومنان علـى » .اى، که تو بسیار بخشندهنباشدبعد از من سزاوار هیچ کس

: فرمایدبقره و آیات دیگر مى179سوره انفال، و24مانند آیه
و فى هذا اوضح دلیل على انه البد لالمه من امام یقومـه بـامرهم، فیـاءمرهم وینهـاهم، ویقـیم فـیهم       «

الفـرائض ویعـرفهم ابـواب مـا فیـه صـالحهم، و       الحدود، و یجاهد العدو، و یقسم الغنائم، و یفـرض  
یحذرهم ما فیه مضارهم، اذ کان االمر والنهى احداسباب بقاء الخلـق و اال سـقطت الرغبـه والرهبـه و     

بر ایـن  در این آیات دلیل بسیار روشنى است;ذلک سببا لهالك العبادیرتدع و لفسدت التدبیر و کانلم
هـاامر و نهـى   ها قیام و اقدام کنـد، بـه آن  د، که به انجام کارهاى آنبایدداراى امام و پیشوا باشکه امت

ها به پا دارد، با دشمن پیکار کند، وغنـائم را عادالنـه تقسـیم نمایـد،     نماید، حدود الهى را در میان آن
چه بـه ایشـان   ها نشان دهد، و آنان را از آنآنواجبات را تحقق بخشد و درهاى اصالح و صالح را به

برحذر دارد، زیرا امر ونهى یکى از اسباب بقاى خلق است، وگرنه تشویق و ترس، از بخش استزیان
گسـلد، و چنـین هـرج و    ایستد و شیرازه نظام جامعه از هم مىرود، و هیچ کس ازگناه باز نمىبین مى

هبرى کند که مساله امامت ورضرورت اقتضا مى: نتیجه این که» .بندگان خدا استهالکتمرجى باعث



ــامبر  ــس از پی ــد     ) ص(پ ــه یاب ــان دنیاادام ــا پای ــا ت ــا و پوی ــان پای ــم چن ــه ه ــردد، بلک ــف نگ . متوق
)www.balagh.net2مهدي اشتهاردي،والیت فقیه و رد شبهه ها،ص،محمد(
:والیت فقیه یا افقه-2
والیـت  .ي در مقام مدریت جامعـه مـی باشـد   شرط اساسی ولی فقیه فقاهت، تقوا، بصیرت و کارآمد3

بنابراین ولی فقیه از بین فقهاي جامع الشرایی کـه ایـن سـه    . فقیه باید از هر سه شرط برخوردار باشد
اگر شخصی باالترین درجه در فقاهت را داشته باشـد امـا از دو   .شرط را داشته باشند انتخاب می شود

قیه نخواهد بود چون سکان داري جامعـه ي حکومـت   شرط دیگر کم بهره باشد مصداق واقعی ولی ف
اسالمی باید به دست فردي باشد که بتواند جامعه را از نظر سیاسی نیز به بالندگی برساند بنابراین باید 
معدل سه شرط مذکور در چنین فردي باشد تا بتواند منصب والیـت فقیـه جامعـه ي اسـالمی را بـه      

.فقیه اجراي احکام و قوانین اسالمی می باشدزیرا فلسفه والیت . خوبی اداره کند

:معناي والیت مطلقه فقیه-3
ها و فضاهاى تبلیغاتى غیر منطقى که از سوى برخى افراد بی اطالع و یا مغـرض دربـاره   بر أثر تلقین

مترادف است بـا  » والیت مطلقه«، براى برخى چنین تصورى به وجود آمده که»والیت مطلقه«مفهوم
و نوعى حکومت سلطنتى و دیکتاتورى را تداعى می کند که در اداره جامعه اسالمى، دیتعدم محدو

.هیچ گونه حد و مرزى را نمی شناسد
بودن والیت حتی براي امـام و رسـول   «عام«و » اطالق«چنین معنا و تفسیري از : در پاسخ باید گفت

پیامبر ـ صلّی اهللا علیه و آله  . به مجتهدچه رسد شویم، تانیز که از مقام عصمت برخوردارند قایل نمی
که دارد نیز والیتش مقید و محـدود اسـت و بایـد خـود را     هاي شخصی و شخصیتیـ با همه ویژگی

از جانب خداوند براي او تعیین شده است تا جایی کـه خـدا او را   ملزم به ضوابط و قواعدي کند که
ینا بعض االقاویل الخذنا منه بالیمین ثم لقطعنامنهلو تقول عل«:دهد کهمیاین طور مورد خطاب قرار

لذا والیت پیامبر ـ صلّی اهللا علیه و آلـه ـ و    )47ـ 44حاقه، (» الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین
در واقع تواند با حاکمیت و اراده خدا در تعارض باشد واي است که نمیعلیه السالم ـ به گونه امام ـ 

.باشنددین خدا می» و حدوداحکام«آنان مجري 

شود اشاره به امر نسبی دارد، به این معنا سخن از مطلق بودن والیت میبنابراین واضح است که وقتی
دیـن و مصـالح بنـدگان والیـت او محـدودیتی نـدارد و بنـا بـه ضـرورت بـراي           کـه در چـارچوب  

نادیده بگیرد و با صدور حکم در نظام اسالمی حتی برخی از فروعات فقهی را هاي باالتريمصلحت
.موقتاً باز دارد) مثالً حج(را از انجام واجبی حکومتی مردم
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ایـن تـوهم کـه اختیـارات     :فرماینـد کـه  ـ در این زمینه چنین مـی حضرت امام حسین ـ علیه السالم 
ـ  اختیـارات صلّی اهللا علیه و آله ـ بیشتر از حضرت امیر ـ علیه السالم ـ بود یا   حکومتی رسول اکرم 

اموري کـه  مثالً یکی از... حکومتی حضرت امیر ـ علیه السالم ـ بیش از فقیه است باطل و غلط است  
و امام و فقیـه  فقیه متصدي والیت آن است اجراي حدود است، آیا در اجراي حدود بین رسول اکرم

تازیانه است، 100نی که حد زابزند؟) حد(تر است باید کمتر امتیازي است؟ یا چون مرتبه فقیه پایین
زند و حضرت امیر ـ علیه السالم ـ   تازیانه می150اگر رسول خدا ـ صلّی اهللا علیه و آله ـ جاري کند   

این که حاکم متصدي قوه اجراییه است و باید حـد خـدا را جـاري    تازیانه؟ یا50تازیانه و فقیه 100
نماینده و قاضی آن حضرت در بصره و کوفه و چه حضرت امیر المؤمنین یاکند، چه رسول اهللا باشد،

تواند از حج که از فرایض مهم حکومت می«).41ـ 40امام خمینی، والیت فقیه، ص (یا فقیه عصر
صحیفه، همان ،(» مواقعی که مخالف مصالح کشور اسالمی دانست موقتاً جلوگیري کندالهی است در

هـاي  فقیه بـا حکومـت  گردد که والیتنیز معلوم میبا توجه به مطالب مطرح شده )452، ص 20ج 
گردد مصالح مردم ندارند متفاوت میفردي و استبدادي که پایبندي به احکام خدا و التزامی به رعایت

و در واقع والیت براي فقه و شـریعت  و به جاي این که شخص حاکم باشد شخصیت او حاکم است
.است نه براي شخصی از فقیهان

ولى فقیه در اختیارات خود باید احکام اسالم و مصلحت جامعه اسـالمى را مـالك عمـل و    بنابراین،
نیـز در تصـمیمات حکـومتى    ) علیهم السالم(هاى خود قرار دهد، بلکه  حتى معصومیني تصمیمگیر

خود بدون محدودیت نیستند و رعایت مصلحت جامعه اسالمى و منافع مسلمین، مهمترین مـالك در  
ى آنان می باشد، حتى اگر براى رعایت مصلحت جامعه، بر شخص آنان سـتمى وارد  اي هتصمیمگیر

.شود

باشیم؟ولی فقیه داراي عصمت نیست، پس چگونه قائل به مطلقه-4
وشبهه مطرح بوده است که آیا همان طور که امام معصوم ـ علیه از دیرباز و بین دانشمندان این سؤال

رحلت پیامبر اکرم ـ صلّی اهللا علیه و آله ـ از مرجعیـت دینـی برخـوردار      بعد ازالسالم ـ مطابق ادله، 
تواند در امور دیگران تصمیم گیري کرده و در حوزه اختیـارات باشد و میصاحب والیت میاست و

میزان کـه مصـلحت   آنان تصرف کند آیا عالمان دین نیز از همین میزان اختیار برخوردارند؟ آیا به هر
کمتـر و محـدودتر از اختیـارات    تواند عمل کند؟ یا این که اختیارات نایـب کند فقیه میجامعه اقتضا 

معصوم ـ علیه السالم ـ است؟



؛ 57انعام، (» إن الحکم الّا هللا«: که والیت اوالً و بالذات از آن خداوند استباید در مقدمه عرض شود
الرسـول و اولـی االمـر    اطیعواهللا و اطیعـو «: که او به افراد خاصی واگذار نموده است1 ).40یوسف، 

غیبت اثبات شده اسـت،  نقلی و عقلی براي فقیه جامع الشرایط نیز در زمانو با ادله)59نسا، (»منکم
تفسیر خود را از این دو واژه بیـان کنـیم و   باید تلقی و» مقید و محدود«و یا » مطلق و عام«اما این که 

اما والیتش مطلق است نظیـر امـام ـ    ) فقط عدالت داردو(روشن شود که هر چند فقیه معصوم نیست 
شود و با پیامبر ـ صلّی اهللا علیه و آله السالم ـ نیز هر چند وحی بر او نمی علیه السالم ـ و امام ـ علیه  

تفـاوتی بـا   کند، اما والیتش مثل پیامبر ـ صلّی اهللا علیه و آله ـ مطلق است و از این جهـت   میـ فرق
:در اینجـــا نظـــرات بعضـــی از فقهـــا را مـــورد بررســـی قـــرار مـــی دهـــیم . یکـــدیگر ندارنـــد

فقهاي شیعه بر این مطلب اتفاق دارنـد  «:فرمایدمیچنین) هجري قمري940م (مرحوم محقق کرکی 
شـود از جانـب امامـان در زمـان     که اصطالحاً مجتهد نامیده مـی قیه عادل صاحب صالحیت فتواکه ف

)142، ص 1محقق کرکی، رسائل، ج (»باشدنیابت بردار است نایب امام میغیبت در همه اموري که
وداندو اجماع فقیهان میفقیه را اتفاق والیت مطلقه) هجري قمري1245م (مرحوم مال احمد نراقی 

صلّی اهللا علیه و آله ـ و امام ـ علیه السالم ـ که حاکمان بر امـت     هر آن چه پیامبر ـ «:فرمایدچنین می
دلیل بر این مطلب... استوار اسالمند در آن والیت دارند فقیه نیز در آن والیت داردو دژهاي محکم و

مرحوم شیخ محمد )536ام، ص یداالمال احمد نراقی، عوائ(.»غیر از روایات، اتفاق میان فقیهان است
المعارف بزرگ فقه پرارزش جواهر الکالم که به حق دائرهنویسنده کتاب) قمی1266م (حسن نجفی 

ظاهر کلمات فقها در ابواب مختلف فقهی آن است که فقیه داراي عموم «: نویسدشیعی است چنین می
محمـد حسـن نجفـی، جـواهر     (»تاین مطلب از جمله مسلمات و ضروریات اسـ والیت است بلکه

کنـیم کـه   مـی اشاره) هجري قمري993م (و باالخره به کالم مقدس اردبیلی )178، ص 16الکالم، ج 
االطالق باشد و هر آن چـه  براي اداره جامعه غیر از این ممکن نیست که فقیه حاکم علی«:فرمایدمی

باشد، در غیر ایـن صـورت نظـام امـور     اختیارات معصوم بوده است وي نیز در اختیار داشتهکه جزء 
گردد و عقل زندگی بر مردم آن جامعه مشکل میشود و یا الاقل این است کهاجتماع دچار اختالل می

، ص 12اردبیلی، مجمع الفایده و البرهان، ج (» پسنددها نمیانسانوشرع هیچ گاه چنین امري را براي
28(

:والیت فقیه و قانون اساسی-5
در علم حقوق موارد ذکـر  . اختیارات ولی فقیه ذکر شده است) ا.ق110عمدتاً اصل (ون اساسیدر قان

اگر موارد ذکر شده احصـایی باشـد بـه ممعنـی ایـن      . شده در ماده یا اصل یا احصایی است یا تمثیلی
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است که جز این موارد مورد دیگر مشمول ماده طا اصل مورد نظر نخواهد بـود ولـی چنانچـه مـوارد     
رده شده تمثلی باشدبه این معناست که موردي دیگري نیز مشمول ماده یا اصل می باشد کـه ذکـر   شم

نیز موارد برشمرده شده تمثیلی است چرا که ما معتقـد  ) 110اصل (در باب اصل مربوطه . نشده است
.به والیت مطلقه فقیه هستیم و اگر موارد، احصایی باشد با لفظ مطلقه منافات خواهد  داشت

ولی فقیه ملزم است در چارچوب ظوابط و احکـام اسـالمی عمـل کنـد و اصـوالً هـدف از تشـکیل        
حکومت والیی اجراي احکام اسالمی است ما در اسالم ولی فقیهی که فوق هر قانون باشـد و قـانون   

از اراده او باشد نداریم اما منظور ما ازقانون، قوانین موضوعه هر کشوري است قانون اساسی کشور ما 
بحث بر سر این است که هر آیا ولی فقیه فرا قانون اساسی است یـا قـانون اساسـی    . جمله آن هاست

براي پاسخ به این سؤال باید دید مالك مشروعیت قانون اساسی چیست و اصوالً . فوق ولی فقیه است
ن از ناحیه خدا و چرا قانون اساسی به چه دلیل بر ما الزم شده است؟ اوالً باید بگوییم اعتبار یک قانو

دین می آید بنابراین قانونی به مجرد اینکه قانون شد معتبر نمی باشد مگر اینکـه مـورد تأییـد مرجـع     
امروز هم اگر قانون اساسی جمهوري اسالمی را معتبر می دانیم نه به لحاظ این است . الهی واقع شود

ن رأي داده اند بلکـه اعتبـار قـانون    که قانون اساسی یک کشور می باشد و در صد زیادي از مردم به آ
مذکور به جهت امضاء و تأیید والیت فقیه می باشد در واقع مشروعیت قانون اساسی از ناحیه ي ولی 

به عبارت دیگر مشروعیت از ولی فقیه . فقیه است و از طرف مردم فقط مقبولیت صورت گرفته است
بـه  . ی به والیت فقیه وجهه و اعتبار داده باشدبه قانون اساسی سرایت کرده است نه اینکه قانون اساس

این ترتیب ولی فقیه فوق قانون و حکم خدا نیست بلکه فوق قانون اساسی است و اختیـاراتی کـه در   
.براي او شمرده شده است تمثیلی است نه احصایی110اصل 

الیــت فقیـه   نیز شواهدي بر این مطلب است که محدوده ي اختیارات و) ره(در عملکرد حضرت امام
تشکیل مجمع تشخیص مصلح «به عنوان مثال دستور . منحصر به آن چه در قانون اساسی آمده، نیست

که در هیچ قـانونی بـه   » شوراي عالی انقالب«و دخالت آن در امر قانون گذاري، دستور تشکیل » نظام
» دادگاه ویژه روحانیـت «نشده بود، همچنین تشکیل نام و ترکیب و اعضا و مسائل مربوط به آن اشاره 

با بهره گیري از والیـت مطلقـه ي   ) ره(همه ي این موارد را امام . به فرمان حضرت امام انجام گرفت
.فقیه انجام دادند

بنابر این چارچوب و محدوده ي اختیارات والیت فقیه ضوابط شرع مقدس است نه قوانین موضـوعه  
.ي کشور

:شبهه دور-6



در اشـکالی  . رهبر به واسطه ي مجلس خبرگان از بین فقهاي جامع  الشرایط کشف و معرفی می شود
که به رابطه ي ولی فقیه و مجلس خبرگان وارد می کنند گفته می شود اعتبـار مجلـس خبرگـانی کـه     

شوراي رهبر را تعیین می کنند با وا سطه از طریق خود رهبر می باشد زیرا اعضاي مجلس خبرگان را
بدین . نگهبان تأیید صالحیت می کنند در حالیکه فقهاي شوراي نگهبان توسط رهبر انتخاب می شوند

:ترتیب دور فلسفی باطل پیش می آید

لی فقیهولی فقیه                شوراي نگهبان                   مجلس خبرگان                  و

اوالً ریشه ي این اشکال مربوط به مباحث فلسفه سیاست و در مورد نظام هاي دموکراسی و مبتنی بـر  
.انتخابات است

اما واقعیت این است که اشکال دور فقط بر نظام هاي دموکراسی وارد است و نظام مبتنی بـر والیـت   
ولی فقیه اعتبار و مشـروعیت خـود را از   دلیل آن هم این است که. فقیه اساساً از این اشکال مبرّاست

ـ    ار ذاتـی دارد و الزم  جانب خداي متعال و نه از ناحیه ي مردم کسب می کند و قـانون خداونـد اعتب
.مرجعی به قوانین خداوند اعتبار ببخشدنیست فردي یا

خداي متعال             
ولی فقیه و دستورات او    

مجلس و دولت 
ولـی فقیـه اعتبـارش را از مجلـس     «: هه دور وجود دارد آن جاست که می گویـد مغالطه اي که در شب

پاسخ این است که اعتبار ولی فقیه از ناحیه ي خبرگان نمی باشد بلکـه بـه نصـب از    » کسب می کند
جانب امام معصوم و خداي متعال است و خبگان در حقیقت او را نصب نمی کنـد بلکـه نقـش آنـان     

جواب دیگر این اسـت کـه مـثالً    . است) عج(ب عام از جانب امام زمان رهبر منصوب به نص» کشف«
اولین شوراي نگهبان را تعیین فرمودند و آن شوراي نگهبان صـالحیت کاندیـداهاي   ) ره(امام خمینی 

مجلس خبرگان را تأیید کردند و آنان انتخاب شدند اما وظیفه ي این مجلـس خبرگـان تعیـین رهبـر     
با یک واسطه مجلس خبرگان را تعیـین  ) ره(بله اگر امام. ي در کار نمی باشدبعدي است بنابراین دور

. رمی گزید دور می شدرا براي رهبري ب) ره(و آن هم اماممی کرد 

:پاراردوکس عزل-7



گاه معمایی به این صورت مطرح می شود که اگـر زمـانی مجلـس خبرگـان رهبـري، رهبـر را فاقـد        
هم زمان، رهبر هم تشخیص داد که مجلس خبرگان صالحیت صالحیت تشخیص داده و عزل کرد و

خود را از دست داده است و آن را منحل نمود چه باید کرد؟ آیا بر اساس لزوم اطاعت از ولـی فقیـه   
مجس خبرگان را منحل کنیم یا بر اساس حکم مجلس خبرگان، رهبـر را فاقـد صـالحیت دانسـته و     

.انیمحکم او را در انحالل مجلس فاقد اثر بد
آنچه اجماالً در این رابطه می توان گفت این است که هر یـک از مجلـس خبرگـان و ولـی فقیـه کـه       
حکمش به حسب زمانی مقدم بر دیگري صادر شده باشد حکم او نافذ و حکم دیگـري فاقـد اعتبـار    

90مردم ساالري دینی و نظریه والیت فقیه، محمد تقی مصباح و محمد جوا د نوروزي، صص (.است
)120تا 

:اثبات نظریه والیت فقیه براي غیر مسلمان-8
تبیین والیت فقیه براي مسلمانی که عقاید و ارزش هاي اسالمی را پذیرفته کار آسانی نیست، ولی اگر 

.خواستیم این نظریه را براي غیر مسلمانان توجیح کنیم، قدري متفاوت است
سلمان گفت ما مردمی هستیم که دین خاصـی را پـذیرا   می توان به هر انسان خواه مسلمان و یا غیر م

.شده ایم این دین مجموعه اي از عقاید و ارزشها را به ما ارائه می دهد
.اعتقاد ما این است که اسالم فقط بیان کننده ي یک سري عبادات نیست

ان، انجام بلکه دین جامعی است در باره ي قضاوت بین مردم ، چگونگی برخورد با مجرمان و تبه کار
بنـابر ایـن   . معامالت، چگونگی برخورد با غیر مسلمانان، آداب تعلیم و تعلم و احکام و قـوانینی دارد 

قانونی معتبر و الزم االجراست که بـی  . ضرورت دارد که در تمام زمینه ها از قوانین دینی پیروي کنیم
در هر کاري توجه به برنامـه و  مسلمان حقیقی کسی است که. واسطه یا با واسطه به منابع دینی برسد

. قانون شرع داشته باشد و به هر اندازه اي این توجه کم باشد از دایره ي اسالم واقعی به دور است
)12پرسشها و پاسخها، آیت اهللا مصباح یزدي، محمد تقی، ص(

چرا رهبر جمهوري اسالمی ایران را ولی امر مسلمین می دانیم؟-9
در ایـن  . ي حکومت، حکومت واحد جهانی تحت رهبري امام معصوم می باشداگلوي اولی اسالم برا

الگو مرزهاي جغرافیایی جاي خود را به مرزهاي عقیدتی میدهـد و کشـور اسـالمی شـامل کلیـه ي      
.مناطقی خواهد بود که د رآن مسلمان زندگی می کند



نین دینی و رعایت مصالح از سوي دیگر حکومت اسالمی به معناي تدبیر امور مسلمین بر  اساس قوا
شهروندان می باشد و حاکم به عنوان مجري احکام اسالمی کسی است که شرایطی ویژه را دارا است 

.و با نبود یا از بین رفتن آن شرایط شرایط حکومت نیز از او سلب می گردد
بـه عنـوان   آگاهی همه جانبه و عمیق نسبت به مقررات اسالمی، داشتن تقـوي : این شرایط عبارتند از

ضمانت اجراي احکام دین و رعایت مصالح مسلمین، شناخت کافی از مصـالح اجتمـاعی و سیاسـی،    
.مؤلفه هایی هستند که باعث هدایت جامعه ي اسالمی به سوي سعادت مادي و معنوي خواهند بود

کشی هـا،  نگاهی هر چند گذرا به گذشته و حال مسلمین و مشاهده نابسامانی ها، گروبندي ها، برادر 
و عقب ماندگی هاي مادي و معنوي به روشنی گویاي این واقعیت است که عامل اصلی بـروز چنـین   
وضعیتی، نبود پایگاهی محکم بـه عنـوان محوریـت جامعـه ي اسـالمی جهـت هـدایت افـراد، رفـع          

.اختالفات، جلوگیري از بروز فتنه ها، و خنثی سازي نقشه دشمنان بوده است
ومت ولی عادل را به عنوان عامل یسعادت بخش و وحدت آفرین تشریح کـرده،  از این رو اسالم حک

همچنان که بر اساس واقعیت هاي موجود، د رهیچ نقطه اي . می خواهد» تمام مسلمین«و آن را براي 
از دنیا، حکومتی اسالمی با زیرساخت هاي دینی به چشم نمی خوردو تنها نظـام جمهـوري اسـالمی    

این نظام برخـوردار از پشـتوانه ي   . با نظریه ي دینی حکومت شکل گرفته استایران است که مطابق
.و سرمایه ي عظیم بیعت امت با رهبر می باشدبسیار محکم مردمی 

مطابق رویه ي عقلی و بینش عرفی مدم دنیا نیز، هرگاه در یک کشور حکـومتی تشـکیل مـی شـود و     
زحکومت تبیعت کنند،سایر شهر ها و مناطق که اهل تشخیص و افراد مجتمع در پایتخت، از آن مرك

.گرایش به حفظ آن حکومت دارند به حمایت از آن می پردازند
ه است بـه سـؤالی از   و معاویه رد و بدل شد) ع(ان علی بر همین اساس در نامه هایی که بین امیرمؤمن

که با شما بیعت نکرده چرا باید از شما اطاعت کنم در حالی : که می پرسدجانب معاویه بر می خورم 
تو خلفاي قبل از من را جانشین رسول اهللا،و اطاعت از آن ها را بر : ام؟ حضرت در جواب م یفرمایند

همه ي مسلمین واجب می دانستی در حال یکه فقط اهل مدینه با آن ها بیعت کرده بودنـد ولـی ایـن    
همـان،  . (ر تو واجب بوده اسـت منشاء وجوب اطاعت بقیه ي افراد شده بود، پس اطاعت از من هم ب

) 25ص

انتصابی، انتخابی یا وکالتی بودن والیت فقیه؟-10
و با توجه به آیات و روایات فراوان حکومت ولی ) ره(همانطور که می دانیم در اندیشه ي امام خمینی

خداونـد  فقیه، حکومتی نه انتخابی و نه انتصابی می باشد چرا که حکومت ولی فقیه اوال باید زا طرف



بنـابراین والیـت فقیـه صـرفا     .متعال مشروعیت داشته باشد و ثانیا ا زطرف مردم داراي مقبولیت باشد
امـا در مـورد انتخـابی یـا     . انتصابی نیست بلکه براي به فعلیت رسیدن نیازمند مقبولیت مردم می باشد

:  وکالتی نبودن آن به ادله ي زیر توجه می کنیم

:ابی نیست به دلیل اینکهوالیت فقیه انتخ: الف
اگر رهبر یانتخابی و شورایی بوده، چرا پیامبر اکرم شخصا از این اصل استفاده نکرده اسـت و در  : اوال

از راه تنصیص و انتصاب استفاده کرده اند؟) ع(والیت امام علی 
ورت را اصوال شور و مشورت با اهل نظر و فکر است که تخص الزم نسبت به موضوع مورد مش: ثانیا

.دارند
یعنـی مـردم بـا    . اگر با تکیه به اصل مشورت، رهبري در عصر غیبـت را صـرفا انتخـابی بـدانیم    : ثانیا

انتخابشان رهبري را مشروعیت بدهند این امر با مسئله ي والیت د رتعارض است بـراي ایـن کـه در    
.فت وکالت داردوالیت دارد، بلکه باید گ» فقیه جامع الشرایط«این صورت نمی توان گفت که 

در صورتی که اکثریت مردم ولی فقیهی را براي زعامت برگزیند چگونه و با چه مبناي شـرعی  : رابعا
این رهبر انتخابی، بر سرنوشت همه ي مردم از جمله اقلیت که اصال به او رأي نداده انـد حـاکم مـی    

فقیـه، قـادري، سـید محمـد     تحلیل والیـت (شود و بر مال و ناموس و جان آنها والیت پیدا می کند؟ 
)72تقی،ص

والیت فقیه مطمئنا وکالتی نمی باشد به دلیل اینکه؛: ب
ولی از آن جاکه وکالت عقـد  . هدف از به وجود آوردن اقتدار ملی و سیاسی در یک جامعه است:اوال

ملزم بـه  جایز است، مردم میتوانند وکیل خویش را عزل و برکنار کرده، و همچنین اگر رهبري آنها را
دستورالعمل نموده و اطاعت ننمایند، پس به طور طبیعی هرگز حاکمیت و اقتدار که الزمه ي رهبـري  

.است محقق نخواهد شد
اطیعـواهللا و اطیعوالرسـول اولـواألمر    «، »النبی اولی بالمؤمنین من أنفسـهم  « با وجود نص صریح : ثانیا

.شودشبهه وکالتی بودن والیت فقیه رد می ... و» منکم
بسیاري از امور در شریعت وجود دارد که از اختیار مردم خـارج و در حـوزه ي والیـت فقهـاء     : ثالثا

مثل تصرف در انفال و خمس، تصمیم براي جنگ یـا  .است و هرگز انتخاب، نقشی در این امور ندارد
ن،همـا .(، پس طرح انتخاب عمال موضوعیت خودش را از دسـت مـی دهـد   ...صلح و نظایر این ها 

)70و67صص



در این رابطه) ع(وسیره امام صادقروش پاسخ گویی به شبهات

)نهج البالغه 38خطبه (.را از این رو شبهه می نامند که شبیه حق استشبهه
در میان است مطرح می شود و همواره در برابر » اعتقاد، ایمان، و باورها«شبهه در صحنه هایی که پاي 

ه ي باطل گرایان تاریخ ازشـبهه، بیشـترین کمـک را در تـرویج باطـل خـود       هم. حق مطرح می گردد
استعمارگران غربی براي در هم شکستن مقاومـت ملتهـا، اولـین کارشـان ایجـاد شـبهه در       . گرفته اند

.فرهنگ و اعتقادات آن مردم بوده است
ورد ارکان و اصـول  شبهاتی که در طول این سال ها به آن پرداخته شده است؛ شبهه افکنی در مبیشتر

اسالم ، اصل والیت فقه، مغایرت مردمی بودن با حکومت اسالمی، ضرورت جدایی دین از سیاسـت،  
همچنین زیر سؤال بردن حقانیت دین از طریق شبهه انـدازي بـه عنـوان کثـرت گرایـی دینـی، طـرح        

...موضوعیت خشونت، بحث حقوق زنان و

:شبهه انداز
اولین بار شبهه اي را طرح می کند و یا شبهه ي کهنه اي را با شکل و شبهه انداز کسی است که براي

.بیان جدید در بین مردم می اندازد و به نفع اغراض خود به کار می گیرد
:شبهه انداز و شبهه پرداز به چند قسم تقسیم می شود

.شبهه انداز، مستقل شبهه را از خود و براي خود طراحی کرده و می کند: مستقل) 1
.شبهه دیگري به دیگران یا مردم انتقال م یدهد: منتقل) 2
.که تحت تأثیر شبهه قرار گرفته و آن را به دیگران القاء می کند: منفعل) 3
شبهه انداز و یا شبهه پردازي که به جریانات داخلی یا خارجی خاصی وابسته است اعم از : وابسته) 4

.و سیاسیوابستگی فکري و بینشی یا وابسته تشکیالتی 
.که از طرف داخل یا خارج براي این کار اجیر شده است: مزدور) 5

شیوه ي کار و گفتگو و برخورد با هر یک از پنج قسم شبهه انداز متفاوت است



درباره ي شبهه انداز مستقل اگر اهل لجاج نباشد، بحث و مناظره هاي مؤدبانـه و مسـتمر بهتـرین راه    
زي به پرداختن به کسانی که تحـت تـأثیر شـبهه وي قـرار گرفتـه انـد       است و اگر او خود برگردد نیا

.نخواهد بود
درباره ي شبه انداز منتقل بحث و گفتگوي مستدل و دوستانه و جلب او به گرایش حق ولـو خـالف   

.عقیده ي قبلیش باشد بهترین شیوه است
.ت تا حق در او اثرگذار شوددرباره ي شبه انداز منفعل باید محیط و فضا و دیدگاه او را متحول ساخ

افشاگري متین و مستدل درباره ي شبهه اندازهاي مزدور و شبهه اندازهاي وابسته در رفع شبهه بسیار 
)7جزوه شبهه، بخش پژوهشی دانشجویان جمعیت مؤتلفه اسالمی، ص.( مؤثراست

:روش پاسخ به شبهات
بهه انداز، شـبهه پـرداز، هـدف و غـرض از     در پاسخ به شبهات، قبل از هر چیز باید به اصل شبهه، ش

شبهه اندازي، مخاطب فضا و محیط، شرایط زمانی و مکانی و امکاناتی، علل و عوامل شـبهه افکنـی،   
شیوه و روشهاي بکار گرفته شده در شبهات وارده، نتیجه گیریها، نتیجه دهی ها،بازتـاب هـا، تـأثیر و    

.ذکر شده پاسخی کامل و جامع خواهد دادپاسخ دهنده با توجه به نکات. اثرات توجه کرد
:چند نکته در باب پاسخ به شبهات

مقاله یا کتابی که در آن شبهه طرح شده است ممکن است طوالنی باشد اما معمـوال یـک یـا    -1
چند محور در شبهه شبهه مورد نظر، همراه خود یک یا چند پیام دارد شرح کوتاه شبهه باید ایـن پیـام   

.معرفی کندها را دربرداشته و
پاسخ شبهه را باید کوتاه، در محدوده ي بحث، شیرین و جذاب و در چهارچوب شـبهه و خنثـی   -2

.کننده اصل شبهه داد
نقد صحیح، متین و افشاگرانه، چند محور اصلی هر شبهه مانند ایـن اسـت کـه سـتون هـاي      -3

ناع کننده منفعل هاي از شـبهه  این نقد صحیح باید دقیق، هنرمندانه و اق. اصلی یک بنا را تخریب کنند
.باشد

گاه برخی به جاي نقد مبنائی، در پاسخ به این شبهه مطالب تفصیلی می گویند کـه بیشـترین ضـرر را    
. زیرا ذهن مخاطب را به مطالب جدیدي می آورد و ا زاصل فهم مطلب ضد شبهه بـاز مـی دارد  . دارد

گم می شود، و یا گاه پاسخ گو مطالبی را یا ذهن مخاطب را آن چنان شلوغ می کند که اصل موضوع
که در محیط و در منتقدان به او و دیدگاهش مؤثر است می گوید بدون اینکه توجه کنـد کـه دیـدگاه    

.تحت تأثیر شبهه، و این مطلب در او شبهه را محکم تر می نماید



اسـت و  پس از نقد صحیح است که ذهن مخاطب براي استدالل نهایی در بطالن شبهه آمـاده  -4
.می توان پس از فهم در مخاطب، شروع به ابطال شبهه کرد

ایـن  . گاه افراد صاحب نظر، قبل از نقد،شروع به ابطال شبهه می کنند و از اول اعالم ابطال می نماینـد 
و گـاه افـزایش   . کار با توجه به افتادگی شبهه ها، در ذهن مخاطبان، معموالً نتیجه ي مثبت نمی دهـد 

.عث می شودتعصب وي را با
ذهن شبهه ناك مانند زمین خیسی است که گرچه دیگر باران شـبهه بـر آن نمـی بـا رد ولـی      -5

.رطوبت باران بر آن مانده است
از این روست که بعد از ابطال شبهه، باید ذهن وي را به حق یابی و حق خواهی و حق جویی و حق 

ضوع مورد شـبهه بـراي وي شـرح داد،    پذیري سوق داد و این کار زمانی میسر است که حق را در مو
.بدون این که بر وي اکراه یا تحمیل شود

بهترین روش این است که حق بر وي عرضه شـود و از اوخواسـته شـود کـه اگـر آن را حـق یافـت        
.خودش آن را انتخاب کند

گاه براي از بین رفتن شبهه یا رسوبات شبهه، مباحث و مقوالت و اقداامات جانبی الزم است -6
.باید به فراخور شرایط به آن پرداخت. هرکدام به جاي خود اهمیت دارندکه

.رفع شبهه قبل از هرچیز نیاز به نیت خالص و خدایی دارد
زیرا دل هاي انسان متعلق به خدا است و خداوند متعال حق مطلق است و متحول کننـدهی فکرهـا و   

.ذهن ها و دل ها و حالت ها و فهم هاست
س کند که پاسخ گو، متواضعانه سخن خداي او و خودش را بدون هر گونه مـزد و  اگر مخاطب احسا

.پاداش خواهی دنیوي طرح می کند به آسانی روي به حق می آورد وتسلسم حق و کمال می شود
در نهایت اینکه در مباحث اسالمی و حق جویانه نباید طرف را بـه مرحلـه ي اظهـار تسـلیم     -7

که وي حق را فهمیده و شبهه او برطرف شده و حق را در درون خود برد، باید همان که احساس شد 
)9همان، ص(» ال اکراه فی الدین«: پذیرفته مباحثه را رها کرد تا خود، آزادانه انتخاب نماید که فرمود
:بنابر این روش کلی در پاسخ به شبهات به این صورت است

بیان کوتاه شبهه و هدف اصلی آن یا اهداف مهم آن-1
اخت اجمالی درباره ي شبهه انداز و یا شبهه پردازشن-2
نقد محور هاي اصلی شبهه-3
اثبات بطالن شبهه-4
)6همان، ص(بیان دیدگاه حق در موضوع و مقوله اي که درباره ي آن شبهه شده است -5



در برخورد با شبهه اندازان ) ع(روش امام صادق

. دازان قابل تأمل استسیره ي ائمه اطهارعلیهم السالم در برخورد با شبهه پر
، جامعه یا گرفتار قبیله زدگی، یا گرفتار مقدسان نادان، یا گرفتـار روشـنفکرزدگی   )ع(زمان امام صادق
حجـه االسـالم   . (در چنین جامعه اي، هم مقدسان نادان خطرناك اند، هم شبهه سازان. مثل معتزله بود

)6با آن، صشبهه شناسی و روش برخورد) ع(جزوه امام صادقطاهرزاده، 
:کارانجام دادند2) ع(دراین شرایط امام صادق

احیاء، تثبیت و تکمیل معرفت دینی-1
یکی از کارهاي امام این بود که شرایط ایجاد، تثبیت و تکمیل معرفت دینـی را کـه داشـت از جامعـه     

گرد شـا 4000در قسمت عقاید، اخالق و احکـام نزدیـک بـه   ) ع(امام . رخت برمی بست فراهم نماید
در قسمت فقه امام کاري کردند که ائمه چهارگانه فقه اهل سنت به شاگردي ایشان افتخار . تربیت کرد

.می کنند
)8همان، ص(شناخت شبهه، برخورد با شبهه، و تربیت افرادي براي رفع شبهه  -2

افـرادي را  مـا «: می فرماینـد ) ع(امام. افرادي را براي پاسخ به شبهات تربیت می کردند) ع(امام صادق
» .دوست می داریم که عاقل و با فهم و فقیه وحلیم و مداراکننده و صبور و صدوق و وفا کننده باشند

.فقیه نه از نظر اصطالح، بلکه به معنی درك عمیق مسائل دین است
باید براي عقاید خود دلیل داشته باشید تا بتوانید به طـرف . باید عاقل باشیم یعنی بی دلیل حرف نزنیم

.مقابل ثابت کنید که جاهل است
در جلسه اي که بزرگان شیعه نشسته بودند وقتی هشام که ) ع(شهید مطهري بیان می دارد؛ امام صادق

.جوانی بود می آمد، هشام را باالي دست همه ي فقها و پهلوي خودشان می نشاندند
ـ   ) ع(روش پاسخ گویی امام صادق عـالوه بـر ایـن شـبهه     . ودنیز بسیار با متانت و حلـم و صـبورانه ب

کنندگان می دانستند در خدمت امام نه تحقیرمی شوند و نه  مهر حماقت به آن هـا مـی خـورد و نـه     
)12همان،ص. (تأیید می شوند

وي فردي ملحد و منکر خدا و پیغمبر بـود و  . زندگی می کرد) ع(ابن ابی العوجا، در زمان امام صادق
او مردي اسـت حلـیم و بـا    « : می گوید) ع(این فرد در مورد امام.در میان مردم شبهه پراکنی می کرد

. وقار و عاقل و محکم و ثابت، که از جاي خود به در نرود و از طریق رفق و مدارا پا بیـرون نگـذارد  
بشنود کالم ما را و به همه ي دالیل ما گوش دهد به نحوي که گمان کنـیم  . غضب او را سبک ننماید

و حجت او را قطع نمودیم، آن وقت شروع کند به کالم، پس باطل کند حجـت و  بر او غلبه کرده ایم



عذر ما را قطع کند و ما . دلیل ما را به کالم کمی، و خطاب غیر بلندي، ملزم کند ما را به حجت خود 
». را از رد جواب خود عاجز نماید

روش که انسان بتواند با حوصـله از  اما این . جواب ابن ابی العوجاء ها را شاید خیلی ها بتوانند بدهند
.این گونه، اسالم نجات می یابد. شبهه استقبال کند، هنر است

مطمئن هستیم بایـد ایـن قـدر آرام    ...هر گاه ما مبانی اسالم، مبانی نظري و عملی والیت فقیه، نبوت و
و سبکی و یا باشیم که اگر شخصی، در یک جمع شبهه پراکنی می کرد، نگران نشویم؛ و با بی وقاري

بلکه با حفظ آرامش اجازه بدهیم صحبت هـایش را ادامـه   . بیشتر ضرر نزنیم... با قطع کردن بلندگو و
.دهد و در آن جلسه یا جلسه اي دیگر پاسخ او را بدهیم

کتاب ارزشمند اصول کافی به علت در دسترس بودن و ترجمه هـاي  . دراین راه باید زیاد مطالعه کرد
ما بایـد بـه فرهنـگ ایـن خـانواده آرام آرام نزدیـک       . شده است بسیار مفید می باشدخوبی که از آن

)    17همان،ص. (بشویم
آمادگی رودررویی « : وظیفه شما این است. امروز باید براي خدا با شبهه کننده جنگید: استاد طاهرزاده

و اعتقاد به اینکـه همـین   با شبهات، و احساس وظیفه کردن نسبت به رفع آن ها به عنوان اصل اسالم 
)14همان،ص(» .برخورد آماده نسبت به شبهه موجب رفع مشکل می شود
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