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According to the thought of Imam Khamenei, formation of the new Islamic civilization is the ultimate goal 
of the Islamic Revolution. On the other hand, at the time of the Major Occultation and based on the 
theory of Wilayat al-Faqih, being an Islamic government and as a result the formation of the new Islamic 
civilization depends on the sovereignty of Wali al-Faqih and the realization of this important issue is 
possible in the light of utilizing governmental jurisprudence. However, the question is: What are the roles 
of Wilayat al-Faqih and governmental jurisprudence in the formation of the new Islamic civilization in the 
thought of Imam Khamenei?The present article aims at describing the role of governmental jurisprudence 
and Wilayat al-Faqih in the formation of the new Islamic civilization based on the thought of the Supreme 
Leader of the Revolution, to do so, this role was analyzed in the thought of Ayatollah Khamenei by using 
thematic and content analysis method. The findings show that in the intellectual system of Imam 
Khamenei, as Wilayat al-Faqih and governmental jurisprudence approach were necessary and 
fundamental in the realization of the first and second stages of the Islamic Revolution (Revolution and 
Islamic System), they play basic and fundamental roles in the realization of the last stage of the five 
stages of the Revolution, i.e. the new Islamic civilization. 
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 چکیده

 غاای، هاد  اسامم،، نایی  تماد  تشایل  ،ایناهخام اماا  اندیشه مطابق
 والیات نظریه پایه بر و کبری غلبت دورا  در دیگر سیی از .است اسمم، انقمب

 نایی ، اسامم، تماد  گلاریشای  آ  دنباا  باه و حییمت بید  اسمم، فقله،
 فقاه از گلاریبهره پرتی در نلز مهم ای  تحقق که است فقله ول،   حاکملت به منیط
 امااا  اندیشااه منظیمااه در کااه اساات ایاا  پرساا  اساات. پااریرامیااا  مت،حیاای
 تمد  تشیل » در نقش، نیع چه «حییمت، فقه» و «فقله والیت» ،ایخامنه

 دارند؟ «اسمم، نیی 
 سازیتمد » در «فقله والیت» و «حییمت، فقه» نق  ملزا  تیصلف مقاله هد 
 باا منظایر ایا  بارای کاه اسات، انقمب معظم رهبر اندیشه پایه بر «اسمم، نیی 
 اللاهآیات اندیشاه در نقا  ایا  واکااوی باه مضاامل ، تحللا  روش از گلریبهره

 ایم.پرداخته ایخامنه
 کاه گیناههما  ،ایخامنه اما  فیری منظیمه در دهدم، نشا  تحقلق هاییافته

 )انقامب ،اسمم انقمب دو  و او  مرحله تحقق در حییمت، فقه روییرد و فقله والیت
 مراحا  از مرحلاه آخاری  تحقاق در اناد،بایده زیرسااخت، و ضاروری اسامم،،، نظا  و

 دارند. محیری و اساس، نق  نلز اسمم، نیی  تمد  یعن، انقمب، گانهپنج
  اسمم، نیی  تمد  فقله، والیت حییمت،، فقه کلیدی: واژگان
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 مقدمه

 هیفق تیوال هینظر بر یمبتن و یاسالم یمتحکو یگیرشکل نهیزم ،یاسالم انقالب یروزیپ با
 در خ ود ک ه یدوران  از را عهیش فقه بزرگوار، امام» انقالب معظم رهبر فرموده به .آمد فراهم

 ه املت یزندگ نظام خواهدیم که یفقه و یحکومت فقه و یاجتماع فقه سمت   به بود، دیتبع
 ام ام بیان ا )«کش اند باش د، ه املت بزرگ و کوچک مسائل یگوپاسخ دیبا و کند اداره را

 (.41/3/4331 تاریخ در ینیخم امام حضر  مطهر مرقد در ایخامنه
 گان هپ ن  اه دا  تحق   از مرحل ه نیاول را انقالب نیا یگیرشکل ،یاخامنه امام
 اندشمردهبر انقالب نیا ییغا هد  را یاسالم تمدن یریگشکل و دانندیم یاسالم انقالب

 پیشرفت ایرانی-اسالمی الگوی مرکز عالی شورای اعضای با دیدار در ایخامنه امام بیانا )
  .(1/0/0931 تاریخ در

گاه رود،یم شماربه انقالب یریگشکل شالوده هیفق تیوال نکهیا بهباتوجه  گاهیجا از یآ
 .ددار ییبسزا تیاهم یاسالم تمدن یریگشکل در یحکومت فقه و هیفق تیوال مهم مقوله دو
 والی ت» ایخامن ه ام ام اندیش ه منظوم ه در که است نیا نوشتار نیا یاصل پرسش نیابرابن

 ؟دارند «اسالمی نوین تمدن تشکیل» در نقشی و جایگاه چه «حکومتی فقه» و «فقیه
 «مض امین تحلی ل» روش با لهمعظم بیانا  مضامین تحلیل مقاله، این در تحقی  روش

 .است کیفی هایداده در موجود الگوهای تبیین برای کارآمد و ساده وشیر عنوانبه
 انتخ اب طوری سخنرانی 73 ،لهمعظم هایسخنرانی بین از آماری نمونه و جامعه برای

 تم دن» و «حک ومتی فق ه» ،«فقی ه والی ت» یعن ی تحقی   اص لی موض وعا  که اندشده
  دهند. نشان تحقی  سؤال و هد  چهارجوب در برجسته طوربه را «اسالمی

یخ طول در بیانات تاییوهفتبیست آماری نمونه .1 ولجد  سال 72 حدود تار

 سخنرانی( )هشت 78 تا 67 سخنرانی( )هفت 68 تا 87 سخنرانی( )دوازده 86 تا 86

97/4/9686- 97/7/9686- 92/4/9687- 

62/99/9682- 94/6/9689- 94/6/9689- 

9/9/9686- 96/9/9681- 

8/9/9688-96/9/9688- 94/6/9688- 

4/99/9688 

99/7/9687- 

94/6/9666- 

99/6/9666- 8/6/9666- 

6/8/9664- 98/6/9661- 

8/8/9668 

97/8/9667- 98/8/9672- 

94/8/9672- 96/8/9679- 

94/8/9679- 97/99/9679- 

8/7/9676- 8/9/9671 
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 در اوالا  ک ه ان دش ده انتخ اب ط وری ل همعظ م سخنرانی از مضمون تحلیل هایواحد
 ثانی اا  و دن ده پوشش را 4309 تا 4316 هایسال همه تحقی ،  سؤاال و هد  چهارچوب

 خ ا  مکان و زمان به منحصر که اندنشده انتخاب سال یک از فقط مضمون هر واحدهای
 است. داده افزایش را تحقی  پایایی و روایی ،مالحظا  این .دنباش

 نظری مبانی و ادبیات

 اس المی ن وین تمدن و فقیه والیت حکومتی، قهف یعنی ،نوشتار این اصلی مؤلفه سه رهدربا
 ه ر از پیش نوشتار، این اهدا  به دستیابی برای بنابراین .است مطرح گونیاگون هایدیدگاه

 است. ضروری مفاهیم این تبیین چیز

  هیفق تیول 

 خمین ی، موس وی) «مق د  ش رع ق وانین اج رای و کش ور اداره و حکومت یعنی والیت»
 انج ام وس یله بلکه نیست، مقامی و شأن حدذاتهفی حکومت شدن دارعهده» (.94 :4363
 فقیه والیت بنابراین (.91 :همان) «است اسالم عادالنه نظام برقراری و احکام اجرای وظیفه

 تحق   و احک ام اج رای منظ ورب ه ک ه اس ت اس المی جامع ه ب ر مدیریتی والیت نوعی»
 تع الی و کمال به آنان رساندن و جامعه فرادا استعدادهای ساختن شکوفا و دینی هایارزش

  (.470 :4336 ،آملی جوادی) «باشدمی خویش درخور
 را فقی ه ول ی   و ح اکم برخ ی که است این فقیه والیت از ناصحیح هایبرداشت از یکی

 فقی ه والی ت ک هدرح الی ،کنندمی توقف حد همین در و دانندمی فقیه والیت معادل صرفاا 
 نح و ب ه آن چه ارچوب در فقیه ولی   که است جوامع اداره برای مدیریتی وژیایدئول و نظریه

 مدیریت اعمال باید را فقیه مدیریت سطح ترینپایین» .کندمی هم حاکمیت اعمال مناسب،
 بعضاا  و صدقا  نذورا ، کفارا ، زکا ، خمس، از اعم که دانست شرعیه وجوها  مالی
 و کام ل م دیریت مح دوده هم ان محدوده، ترینوسیع و ترینعالی اما ... ؛باشدمی دیا 
  (.90 :0930 )قوامی، «است حاکمیتی و سیاسی مدیریت یک که است جامعه کالن
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 حکومتی فقه

 دی با نگ اه، نی ا در اس ت. فق ه اب واب تم ام ب ر ن اظر و نگ رلک  ینگرش «یومتکح فقه»
 ب ه ناظر فقه، ابواب یتمام و شود انجام یاجتماع نظام اداره فقه براسا  یفقه یهااستنباط

 ،کن دم ی بی ان را حکومت افعال احکام که فقهی» درواقع باشد. شورک اداره و اجتماع امور
  (.11-13 :4304 )اراکی، «است حکومتی فقه

 عبودیت با خداوند دارد. انسان خلقت هد  تریناصلی در ریشه حکومتی فقه خاستگاه
 خ ود فیوضا  خواهدمی اسالمی فقه بر مبتنی دین، هب زندگی ابعاد همه در مردم پایبندی و
 ش دن خ دایی س مت به بیشتری جمعیت با و جمعیدسته مردم اگر و نماید وارد مردم بر را

 ق رار ت نعم و ت رحم و تفقد مورد بیشتر و داردمی دوست بیشتر را آنان خداوند کنند، حرکت
ْثمِ   َعَلى َتعاَوُنوا ال َو  ْقوىالت   َو  اْلِبر   َعَلى َتعاَوُنوا» آیا  گیرند؛می واِ   َو  اْْلِ ْْ  اللمِ   ِاَلمى ُتوُبموا» و 9«اْلُعم

 چنانچه شود، نفر ده از بیشتر نمازگزاران تعداد اگر» فرمایندمی اینکه 9؛«الُمؤِمُنوَ   أُیَها َجِمیعا  
ب همگی زمین و هاآسمان دریاهای  فرش تگان هم راه ب ه ان س و جن و قلم درختان، و مرک 

 )ن وری، «بنگارن د را جماع ت نماز از رکعت یک تنها ثواب توانست نخواهند ،دنشو کاغذ
 بیشتر خدا برویم، خدا سمت به باهم اگر که است این منطقشان اینها همه ،(113 ق:0021
 دهد.می برکت و تفضل بیشتر و دارد دوست

 و یفرد ،یزمان حاظل به را انسان یزندگ ابعاد همه حکومت و فقه ینیخم امام دگاهید از
 تم ام در فق ه یتم ام یعمل فلسفه یواقع مجتهد نظر در حکومت» ؛شودمی شامل یجمع

 یتم ام ب ا برخ ورد در فق ه یعمل  جنبه دهندهنشان حکومت است، تیبشر یزندگ یایزوا
 ارهاد کام ل و یواقع  یتئ ور فق ه، است، یفرهنگ و ینظام و یاسیس و یاجتماع معضال 

 هک یاگستره رو،نیازا (.31 :00 ج ،0931 ،ینیخم موسوی) «است گور تا گهواره از انسان
 اجتم اع رایز بود؛ خواهد فقه مسائل و ابواب ۀهم رد،یگیم قرار بحث مورد یومتکح فقه در
 امور است،یس حقوق، فرهنگ، اقتصاد، حوزه دارد؛ یمختلف یایزوا و شئون ،یاسالم نظام و
 یتم ام و هیشخص  اح واال  خانواده، ،یانتظام ،ینظام ائلمس لیقب از یمسائل و المللنیب

                                                             
 (. 7 :)مائده« دیار هم نشوید و در گناه و تعدی دستیگر همکاری کنیکدیاری با کزیکوکاری و پرهیدر ن» .0

 (.34 :)نور «دیهمگی ]از مرد و زن[ به درگاه خدا توبه کن ،ای مؤمنان. »0
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 نیا همه دیبا هیفق .یاخرو و یویدن ،یمعنو و یماد مقوله در یبشر یزندگ به مربوط مسائل
 ،یانک)مش  ده د ق رار یبررس  م ورد یاس الم نظ ام و اجتم اع یازهاین رفع بنابر را مسائل
0932.)  

 اسالمی سازیتمدن

 اس ت ش ده گرفت ه ج ایی در ُگزی دن اقام ت معنای به و «بالمکان َمَدَن » یعنی یسازتمدن
 عن وانب ه را آن مردم، که گویند مدینه جهتازآن را شهر (.7794 :1 ج ق،4331 )جوهری،

 ب ه و ش هرآیینی واژه معادل لمهک این اسا  همین بر گزینند.برمی خود زندگی برای مکانی
 تم دن، و ش هر می ان رابط ه البته (.71 :4361 احمدی،)جان است معاشر  حسن معنای
 ش هر معن ای ب ه مدین ه از تمدن اگرچه بنابراین .مظرو  و ظر  نه است، لک و جزء رابطه
 تم دن جزء شهر واقعبه یعنی آن؛ علت نه است، تمدن معلول شهر   اصل، در گیرد،می ریشه
 (.61 :4391 )برنال، است

 و دارد ق رار اسالم دین محور بر آن اسا  و ایهپ هک است دینی تمدنی اسالمی، تمدن روازاین
 مق ررا . و قواع د و ع دالت عل م، اخ الق، دین ی، اص ول و دی ن از ان دعب ار  آن هایمؤلفه

 درواق ع (.97 :4361 احم دی،)ج ان گرف ت لکش هامؤلفه و انکار همین اسا  بر مدینةالنبی
 تم دن دیگ رعب ار به است. تفکر و فرهنگ مبنای بر مردم زندگی مادی و خا  صور  تمدن

 اص ول از که است صنایعی و فنون و علم و کردار و رفتار و سنن و ورسومآداب مجموعه نمودهای
 (.473-491 :4307 )خرمشاد، است منبعث خا  فرهنگی مبانی و

 قابلی ت و اس ت جه ان در اس المی ب زرگ تم دن و ام ت گ ذارپایه اسالم رو همین از
 اسالم ومتکح وجهچیهبه و دارد را ومتکح نیترشرفتهیپ اسالم» .دارد نیز تمدنی حکومت

 «است بوده جهان در بزرگ تمدن گذارانهیپا از خود اسالم ندارد. و نداشته مخالفتی تمدن با
  (.020 :1 ج ،0931 خمینی، موسوی)

 مث ل بزرگ ی اهدا  تحق  که گرفت نتیجه گونهاین توانمی تحقی  ادبیا  از درمجموع
 متناس ب اف زارین رم و فقی ه والیت نیازمند معاصر، جهان در اسالمی تمدن و امت شکیلت

 تم دن ایج اد در انق الب توس عه اف زارن رم بهت رین و برت رین حکومتی فقه و است آن برای
 .(001-33 :0930 )مشکانی، باشدمی جهان در اسالمی
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 تحقیق هاییافته تحلیل و تجزیه

 شبکه قالب در ایخامنه امام سخنرانی 73 از تحلیل واحد 14 تحقی ، ادبیا  بهباتوجه
 اند:شده استفاده مضامین

 نگاه یک در فراگیر و دهندهسازمان پایه، مضامین .7 جدول
 

 کد فراوانی اصلی هایمضمون دهندهسازمان هایمضمون فراگیر مضمون

 و «فقیه ولیت»

 در «حکومتی فقه»

 ساختن

 نوین تمدن»

 شنق «اسالمی

 دارد بنیادین

 مدیریتی مکتب فقیه ولیت

 است.

 0 است. فقه حکومت فقیه، ولیت

 کالن مدیریت نوع از فقیه، ولیت

 است.
7 

 افزارنرم حکومتی فقه

 است. جامعه مدیریت

 و بوده منزوی قبالا  ومتیکح فقه

 است. نوین اآلن
1 

 و ولیت لزمه ومتیکح فقه

 است. جامعه مدیریت
1 

ل   ومتیکح فقه
ا

 حال مسائل حال

 است. جامعه آینده و
1 

 حیات اصیل عامل ومتیکح فقه

 است. اسالمی طیبه
0 

  سازیتمدن
ا
 امری اصالتا

 افزارینرم و فرهنگی فکری،

 است وسیع سطح در

 اسالمی، انقالب غایی هدف

 است. سازیتمدن
6 

 و فکری کار سازیتمدن ماهیت

 است. فرهنگی
0 

 برای فرهنگ و فکر رترینب اسالم

 است. سازیتمدن
0 

 اصلی عامل حکومتی فقه

 است. اسالمی سازیتمدن
5 

 مدیریتی نقش دارای فقیه ولیت

 است. سازیتمدن در
5 

   فقه حکومت   ؛فقیه ولیت

 اج زای ب ر اس الم محتوایی و معیاری و نظری جنس را فقیه والیت جنس ایخامنه اللهآیت
 :دانندمی و... دولت و جامعه

  اسهت، نهاالنبییمد جامعهه معنایبه مدنی جامعه اگر
ا
 جامعهه در هیهفق تیهول  قاعهدتا
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بی،یمد بی،یمد در چون است؛ امور همه رأس در ناالنا  نیهد ومهتکح ،ومهتکح ناالنا

 کیه ومهت  کح سهت؛ین شهص  کی ومت  کح و تیول  معنای به هم هیفق تیول  و است

 در ییدانشهجو دیهدار در ایخامنهه امهام بیانهات) اسهت تیشصص کی درواقع و اریمع

 (.5/21/2555 تاریخ

 کالن مدیریت مثابهبه ؛فقیه ولیت

 و خ رد اجرای ی س طح فقیه، والیت نظریه در رهبری و والیت سطح ایخامنه امام دیدگاه از
  :است کالن مدیریت یک بلکه ،نیست جزئی

 در ههم اشهتباه و الکاش نیا ست.ین ییاجرا ت  یریمد البته .است تیریمد کی رهبری

 تلقهی جهورنیها دارد. ادامهه غهاتیتبل از بعضی در امروز، تا انقالب اول از زمان، طول

 اسهت. مشهص  ی،یهاجرا تیریمهد نهه، .اسهت ییهاجرا تیریمد کی رهبری هک نندک

 نیمسهوول اسهت، معلوم دارد، مشصصی ضوابط هیمجر قوه بصش در ییاجرا تیریمد

 دامکههر  .طهورنیهمه است ییاجرا تیریمد همآن هک هم هیقضائ قوه در .دارد نییا مع

 .است معلوم هک هم مقننه قوه .دارند ییهاتیمسوول

 مراقبهت نظهام لهیک تکهحر  از هکه معنا نیا به معنا؟ چه به .نهاستیا بر ناظر رهبری،

 اریبسه ت  یمسهوول نیها ... اسهت. ارزشهی النکه تیریمهد کیه رهبهری، درواقهع .ندک

 کیه اتصها  هکه ییآنجا بله، .ستین ییاجرا تیمسوول ت،یمسوول نیا .است نییسنگ

 نهدکیمه دایهپ تیمسوول رهبری انقالب، راه شدن جک به شد خواهد منتهی استییس

 (.15/5/2531 تاریخ در رمانشاهک انیدانشجو با دارید در ایخامنه امام بیانات)

 نظ ام مهندسی جایگاه فقیه، والیت» بلکه رد،ندا تشریفاتی جنبه فقیه والیت ایشان، دیدگاه از
 و ت ریناساس ی ای ن اس ت. راس ت و چ   به انحرا  از جلوگیری و نظام جهت و خط حفظ و

 و نم ادین ام ر کی  ن ه فقی ه، والی ت بن ابراین اس ت. فقی ه والیت معنای و مفهوم ترینمحوری
 را ای ن انق الب اول از بعض ی هک  ط وریآن اس ت؛ نن دهکنص یحت احیاناا  و محض تشریفاتی  

 ش ورک چ ون دارد؛ ومتکح انکار در اجرایی میتکحا نقش نه ردند؛کمی تروی  و خواستندمی
 انج ام را ارهایش انک خ ود مسئولیت   اسا  بر باید همه و دارد تقنینی و قضایی اجرایی، مسئوالن

 سمت به نظام لیک تکحر بانی  دیده و پاسداری ... باشند. خود هایمسئولیت گویپاسخ و دهند
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 ام ام بیان ا ) «اس ت فقی ه والی ت نقش تریناساسی و ترینمهم اش،عالی و آرمانی هایهد 
 (.00/9/0919 تاریخ در خمینی امام سالگرد پانزدهمین در ایخامنه

 تنها: فرد یک فقط نه دانندمی دستگاه و مجموع یک را فقیه والیت لهمعظم
 اساسهی   قهانون در هکه هه هیهفق تیول  به ردندک منضم ماما هک اطالق دیق از مهمی ُبعد

 عنههیی اسههت؛ نیهمهه بههه نههاظر ردندهههک اضههافه امههام را نیهها نبههود؛ «مطلقههه» دیههق اول

 آن مجموعهه درواقهع عنهیی ت،یهول  میعظه دستگاه هک تیول  دستگاه ری.یپذانعطاف

 مجموعهه، امها دارد؛ قرار رهبری رأسش در هک ه ریگمیتصم و سازمیتصم هایدستگاه

 چهون نهد؛ک متحول ببرد، شیپ را خودش دائم طوربه بتواند دیبا ه است مجموعه یک

 در ایخامنهه امهام بیانهات) اسهت بشهری خیتهار و انسان زندگی هایسنت جزو تحول

 (.25/5/2531 تاریخ در رهبری خبرگان مجلس نمایندگان با دارید

  جامعه اداره برای فقیه ولیت مدیریت افزار  نرم ؛حکومتی فقه

 فق ه بر خودشان مطالبه و تبیین بر صراحتاا  و مستقالا  سخنرانی چهار در تاکنون ایخامنه امام
کید حکومتی  ک اربردی و عمی   مطالعه بر 43/1/4309 در ایشان بار آخرین که اندنموده تأ

کید حکومتی فقه خصو  در  فرمودند: تأ
 داشهته وجهود ومتیکهح فقهه مصصهو  ایقهوی استدللی   خارج   هایدرس باید قم در

 و گیهردمهی قهرار ومهتکح راه سهر بر هک را هاییچالش و ومتیکح جدید مسائل تا باشد

 روشهن ننهد،ک مشص  فقهی ازلحاظ آید،می پیش دارد ما برای هی هک را نونوبه مسائل

 دسهت آیهدمهی ههابحث این بعد بگیرد؛ انجام فقهی متین هایبحث نند،ک بحث نند،ک

 ههاییفهرآورده بهه را اینهها غیردانشهگاهی، و دانشگاهی گوناگون نصبگان و رانکفروشن

 دیگهر ههایملت ارکاف برای دانشجویان، ارکاف برای عموم، ارکاف برای هک نندکمی تبدیل

 )همان(. داریم لزم را این ما بگیرد، انجام بایستی ارک این است. استفاده قابل

 انزوا از رفتبرون ومتی:کح فقه

 ام ام و رددا ف ردی فق ه ب ه گ رایش ،حکوم ت نداشتن و زمان امام غیبت دلیل به شیعه
 ح ل س مت ب ه ف ردی فقه از را شیعه فقه ندتوانست حکومتی فقه به عمل و طرح با خمینی
  :دنده سوق حکومتی فقه و مردم مسائل
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 خهود   و عهیشه فقههای هکه ییههاسهال طول خاطر به رد.ک مبرا آفت نیا از را خود امام

 کیه عه،یش فقه و نداشتند دسترسی ومتکح و قدرت به اسالم اییدن در عه،یش گروه

 ومتیکهح فقهه سهمت بهه را عهیش فقه بزرگوار، امام بود، فردی فقه   و ومتیکرحیغ فقه  

 ... .شاندک

 و اجتمهاعی فقهه سهمت   بهه بود، دیتبع در خود هک دورانی از را عهیش فقه بزرگوار، امام

 یگوپاسخ دیبا و ندک اداره را هاملت زندگی نظام خواهدمی هک فقهی و ومتیکح فقه

 مطههر مرقهد در ایخامنهه امهام بیانهات) شهاندک باشد، هاملت بزرگ و کوچک مسائل

 (.25/5/2555 تاریخ در ینیخم امام حضرت

ل   ؛ومتیکح فقه
ا

  جامعه آینده و حال مسائل حال

 خصوص اا  و معاصر دنیای مدیریتی هاینظریه برخال  ،ایخامنه امام اندیشه اسا  بر
 و شخص ی ه اینظری ه در ریش ه حک ومتی فق ه و فقی ه والیت غربی، مدیریتی هاینظریه

 احادی  ث و قررن   در ریش  ه حک  ومتی فق  ه و فقی ه والی  ت بلک  ه ن  دارد، ف  ردی س  ازدس ت
 و تحجر بدون مختلف یهازمان در مردم نیازهای به گوییپاسخ به دراق و دارد نامعصوم

 .است ظواهر به صر  توجه
 نتواند دهد، انجام عظمت نیا با را بزرگی ارک خواهدمی هک سیک هک است نیا تحجر

 در بصواههد و بشناسد قرآن از را ملت کی زندگی لحظهلحظه هر لوازم و زمان ازهایین

 ریپذانکام ن،یا برود. شیپ و ندک ارک و دینما مکح انعطاف بدون و ستایا تیوضع کی

 اسهالم فقهه و اسهالم مبهانی از خواههدمی هک سیک هک است آن تحجر معنای ست.ین

 عهییطب شهشک نتوانهد و دینما تفاکا امکاح ظواهر به ند،ک استفاده جامعه بنای برای

 ازیهن بهرای و نهدک کدر  اسهت، ششک قابل هک ییجا آن در را اسالمی معارف و امکاح

 روز دستور و عالج نتواند است لحظهبهلحظه ازین هک شورک کی و نظام کی و ملت کی

 )همان(. دهد ارائه و ندک نسصه را

  اسالمی بهیط اتیح اصیل عامل ؛ومتیکح فقه

 ب ه ن اظر را ف ردی و اجتم اعی احکام که است فقهی ،حکومتی فقه از ایخامنه امام منظور
 شود: شامل اسالمی جامعه کالن حاکمیت و حکومت مسئله
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 بهر مشهتمل اسهالمی فقهه نیست. که عبادات و نجاسات و طهارت فقط اسالمی، فقه

، اسهت  انسهان زنهدگی جوانهب همهه بهر منطبه  کهه است جوانبی
ا
، فردیها

ا
 اجتماعیها

،
ا
، سیاسیا

ا
  عبادیا

ا
. و نظامیا

ا
کبر الله فقه اقتصادیا  زنهدگی کهه چیهزی آن اسهت. ایهن األ

 ارتباطههات و زنههدگی آداب و وجههاندل و مغههز و  هههن یعنههی ،کنههدمههی اداره را انسههان

 )پیهام اسهت فقهه خهارجی ارتباطات و معیشتی وضع و سیاسی ارتباطات و اجتماعی

 (.15/5/2552 تاریخ در حوزه مدرسین جامعه به ایخامنه امام

 و ومهت،کح کیه شهوون همهه در الههی امکاح استصراج و ومتیکح فقه به آوردن روی

 ام،کاح از میکح هر ریتأث مالحظه عنیی ومتیکح نگرش با فقهی امکاح همه به نظر

 در اساسهی واجبهات از یکهی امهروز اسهالمی، بههیط اتیهح و نمونه جامعه لیکتش در

 در قهم علمیهه حهوزه مدرسهین جامعهه به ایخامنه امام )پیام است اسالمی فقه حوزه

 (.15/5/2552 تاریخ

 مها .میردکهن نگاه ومتکح برای لیکش و قالب عنوانبه فقه و نید به زمان، طول در ما

 فقهه و دیهن بهه زمهان، طهول در مها ... م.یبهود ومیکهمح گهروه گذشته، هایدوران در

 جمهع در ایخامنهه امهام )بیانهات نکهردیم نگهاه حکومت برای شکلی و قالب عنوانبه

 (.51/22/2551 تاریخ در حوزه فضالی و مدرسان و علما

 حک ومتی فقه هایشاخصه توانمی درمجموع ،فوق ا بیان بهباتوجه که شودمی تصریح
 کرد: استنتاج ذیل صور به را

 شود؛می شامل هم را فردی فقه و است جوامع همه و حکومت اداره فقه ،حکومتی فقه

 زن دگی جوان ب هم ه بر مشتمل و نیست ساحتیتک فردی حوزه در حتی حکومتی فقه
 است؛ صادیاقت و نظامی عبادی، سیاسی، اجتماعی، فردی،

 هم ه در حکوم ت ب رای محت وا ه م و ش کل و قال ب ه م ،فقه و دین حکومتی فقه در
 ؛ستهازمان

 ب ر احک ام از حکم ی ه ر ت أثیر مالحظه با فقیه والیت و فقها حکومتی، فقه رویکرد با
 کنند؛می صادر را احکام اسالمی، بهیط حیا  و نمونه جامعه تشکیل

 کند. عالج را شورک و نظام و ملت لحظهبهلحظه ازهایین عمل در باید فقیه
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 وسیع سطح در افزارینرم و فرهنگی فکری، امری ؛سازیتمدن

 و ه املت وحد  از تمدن اصلی جنس شد، اشاره موضوع ادبیا  قسمت در که طورهمان
 ،ایخامن ه ام ام منظ ر از .اس ت پارچ هی ک و واح د تفکرا  و اعتقادا  ذیل هاامت

 :س تهامل ت هم ه در فک ری اثرگ ذاری بلک ه ،نیس ت کشورگشایی نایمع به یسازتمدن
 اس الم از ه املت فکری پذیرفتن تأثیر معنای به بلکه ،نیست کشورگشایی اسالمی، تمدن»

 در پیش رفت ایران ی-اس المی الگ وی ع الی شورای دیدار در ایخامنه امام بیانا ) «است
 .(1/7/4309 تاریخ

 ماهیت بلکه دانند،نمی صنعت و فناوری علم، را یسازدنتم اصلی پایه و ماهیت ایشان
  :دانندمی اسالمی معرفت و بینش فرهنگ، را آن ایپایه و اصلی ابزار و

 آب از را خودمهان میگله و میدهه نجهات را خودمهان زنهدگی هکه سهتین نیها ما مسوله

 آوردن دیپد حال در ه اوست شأن هکهمچنان ه رانیا ملت هک است نیا مسوله م.یشکب

 و فرهنهگ بهر هکه علهم، و فنهاوری و صهنعت بهر نهه ،تمدن اصلی هیپا است. تمدن کی

 ملهت کیه بهرای را زیچهمه هک است نیا است. انسانی ریکف مال  ک و معرفت و نشیب

 جههت نیها در و صراط نیا در ما آورد.می ارمغان به او برای هم را علم و ندکمی فراهم

 (.2/2/2555 تاریخ در سال حلول مناسبت به ایخامنه امام امی)پ میهست

  اسالمی انقالب غایی هدف اسالمی؛ نوین تمدن تشکیل

 انق الب کی  م ا» :اس ت ه د  پن  دارای اسالمی انقالب ،ایخامنه امام اندیشه در
 ؛اس ت اسالمی دولت لیکتش بعد مرحله ؛میداد لیکتش اسالمی نظام بعد ؛میداشت اسالمی

 «است اسالمی المللنیب تمدن لیکتش بعد مرحله ؛است اسالمی شورک لیکتش بعد مرحله
 ل ه،معظم دیدگاه از (.1/6/4363 تاریخ در نظام مسئوالن با دارید در ایخامنه امام انا ی)ب

 :هستیم سوم مرحله در اکنون
 در را ههاههدف نیا بتوان هک را ومتیکح آن و التییکتش آن نظامی، آن میخواهمی ما

 از شهروعش و دارد دشهواری و طهولنی نهدیفرا کی نیا م.یآور وجود به رد،ک حق م آن

 از بعهد ... .اسهت اسهالمی نظام تحق  آن، از بعد بالفاصله ... .است اسالمی انقالب

 تر،روشن ریتعب به ای رسد؛می قییحق معنای به اسالمی دولت لیکتش به نوبت ... آن
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 جامعه اسالمی دولت اسالمی نظام اسالمی انقالب اسالمی
 تمدن اسالمی

 جهادیا بهه ریتعب آن از هک است سوم یمرحله نیا ... دولتمردان. روش و منش لیکتش

 مرحلهه نیها از ... است. اسالمی شور  ک ... چهارم، مرحله ... .مینکمی اسالمی دولت

 اییهدن شهودمهی اسهالمی شهورک از اسهت. اسهالمی اییدن آن، از بعد م،ینک عبور هک

 م.یهادهینرسه اسهالمی شورک به هنوز ما م.یسوم مرحله در ما ... رد.ک درست اسالمی

 در ایخامنهه امهام انهاتی)ب اسهت اسهالمی مها شورک هک ندک ادعا تواندنمی سکچیه

 (.21/3/2553 تاریخ در نظام ارگزارانک با دارید

 
 
 
 
 

 انبی ا اه دا  از را اس المی تمدن و جامعه دولت، نظام، ابعاد در اسالم تحق  ایشان
 :است یگیرشکل حال در تدریجاا  که دانندمی

 لزم طهولنی و بلندمهدت تکهحر  کیه شهود، ادهیپ جامعه در ایانب رکتف هکنیا برای

 فقهطنهه اسهالمی، شهورک اسالمی، جامعه آمد. وجود به هدف نیا با انقالب نیا بود.

 کیه و تیهواقع کیه لیکتشه هکهبل اسهالمی، نظام کی لیکتش فقطنه اسالمی، دولت

 زنهدگی ،اسهتیانب میتعهال لبهاب لهبا  هکه ،اسهالم میتعال اساس بر هک مردمی مجموعه

 هنوز هدف نیا به ما خوب، ماست. هدف نیا نند.کمی احساس را آثارش و نندکمی

 لهییخ ههدف ههدف، نیها م.یبرسه سهال سهی ظهرف در هکه نبهود هم توقع .میدینرس

 امهام انهاتی)ب دیرسه هدف نیا به تا ردک ارک دیبا ؛ردک تالش دیبا است. مدتیطولنی

 .(5/5/2555 تاریخ در انیدانشجو با اردید در ایخامنه

 انق الب ابت دای زا اس المی انق الب ه د  پن  تحق  شروع ایشان، دیدگاه از بنابراین
 س ه و رس یده پایان به مرحله دو تنها اما ،رفته پیش همدیگر موازا  به و است یکی اسالمی

 حال در ما» :مایندفرمی 4333 سال در ایشان .است انجام حال در موازار  به دیگر مرحله
 ارک نیا میریبگ میتصم ما هکنیا نه ... .میهست تمدن کی بنای حال در و سازندگی و شرفتیپ

 ن وروزی امی )پ «است آن آوردن وجود به حال   در رانیا ملت خییتار تکحر هکبل ،مینکب را
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 ایش ان ک ه اس ت حالی در این (.0/0/0939 تاریخ در سال حلول مناسبت به ایخامنه امام
 «اس المی ن وین تم دن» س اخت را ه اپیشرفت همه خالصه و اسالمی جانبههمه پیشرفت

  :دانندمی
 کی بالخره ه میریبگ اسالمی نینو سازیتمدن معنای به را جانبههمه شرفتیپ اگر ما

 مییبگهو جورنیا دارد؛ وجود اسالمی مفهوم با شرفتیپ برای خارجی و نییع مصداق

 اسهت... اسالمی نینو تمدن کی جادیا اسالمی، انقالب هدف و رانیا ملت هدف هک

 نیا از اصلی، بصش در ه مینک عرضه میخواهمی ما هک زییچ آن اسالمی نینو تمدن

 ... اسهت. زنهدگی مهتن نههایا (.اسهت زنهدگی سهبک منظهور) شودمی لیکتش زهایچ

 امام اناتی)ب آورد بحسابه تمدن افزارینرم بصش منزلهبه را بصش نیا شودمی خب،

 (.15/5/2532 تاریخ در شمالی خراسان جوانان با دارید در ایخامنه

 شودمی را اسالمی جمهوری نظام آرمان» که کنندمی بیان 0932 سال در صراحتاا  ایشان
 و اس المی جمه وری نظ ام ه د  ... کرد. خالصه «اسالمی تمدن ایجاد» کوتاه   جمله در

 مجل س اعضای با دیدار در ایخامنه امام )بیانا  «است این المیاس جمهوری نظام آرمان
 (.00/1/0930 تاریخ در خبرگان

 امت سطح در عمیق فرهنگی   و فکری کار :سازیتمدن ماهیت

 و جامع ه برای را زندگی آیین و نظاما  الهی، هایسرچشمه و منابع از که است علمی ،فقه
 عمی   فرهنگی و فکری کار ،مهم امر این لیاص عامل کند.می وضع و کشف اسالمی امت

 کاال صدور و کشورگشایی یسازتمدن شد، تصریح ایخامنه امام اندیشه در هکچنان .است
 ص دور و اس المی زن دگی س بک س ازینهادین ه با اسالمی نوین سازیتمدن بلکه نیست،

 انقالب صدور» شود:می حاصل امم سایر به فکری و فرهنگی الگوهای و هاارزش فرهنگ،
 ادام ه بخواه د اش خا  لهیوس ب ه ه مآن دائم، طوربه هک ستین االک کی صدور معنای به

 و است حیصح شه،یاند آن هک است آن معنای به شه،یاند کی و رکف کی صدور باشد. داشته
 ه ای خطبه در ایخامنه امام انا ی)ب «ندکمی جذب خود به عالم، نا کا در را هاانسان دل

 (.41/3/4337 تاریخ در جمعه نماز
 و انواع و ادیاعت فحشا، فساد، افروزی،جنگ بیشتر عالم به غرب صادرا  معتقدند ایشان
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 فرهن گ و فکر جنس از اسالمی انقالب صادرا  ولی هاست،اهییروس و هایبدبخت اقسام
 :است افتخار ثانیاا  و تکلیف اوالا  راه این در کار و است اسالمی سازیانسان

 و هیهکت و خلهو  و صهفا صدور و اسالم سازانسان فرهنگ صدور عنیی انقالب، صدور

 ن،یها م.ینهکمهی افتصهار فهیوظ نیا انجام و ارک نیا به ما انسانی. هایارزش بر اصرار

 فرهنهگ سهردمداران و غهرب اییهدن ... .میدهه ادامهه دیبا را راه نیا ما و استیانب راه

 و ههایبهدبصت اقسهام و انهواع و ادیهاعت و فحشها و سهادف هکنیا از غربی، منحط و فاسد

 از دیهبا مها چهرا شهند؟...کنمی خجالت نند،کمی صادر عالم سراسر به را هااهییروس

 بههه اخالقههی هیههکتز  و اخههال  و اریکفههدا روح و ایههانب اخههالق و دیههتوح ردنکهه صههادر

 م؟...یشکب خجالت گرید شورهایک

 درست نیا است، اسالم سازانسان و قرآنی هنگفر  صدور معنای به انقالب صدور اگر

 تهوان و بلنهد صهدای بها هکه میدانمی خود فهیوظ ما م.ینکمی افتصار زین آن به و است

 و هههاملههت نجههات هیههما هکهه را اسههالمی معههارف و امکههاح و هههاارزش و میمفههاه بههال،

 فیلکت نیا به اگر هک مینکمی احساس ما م.یده اشاعه است، مظلومان و مستضعفان

 م.یمقصر م،ینکن عمل

 عهتیطب م،ینهکن ههم انقالبی و اسالمی هایارزش و میمفاه گسترش به اقدام ما اگر

 خودخودبه بهاری، هایگل عطر و فیلط هوای مثل هک است آن معارف و میمفاه نیا

 نصواهنهد ایه و بصواهند دشمنان چه نند؛کمی دایپ گسترش جهان تی هن فضای در

 (.23/5/2555 تاریخ در مردم با دیدار در ایخامنه امام )بیانات

 ک ه اس ت دلیل این به اسالمی نوین یسازتمدن با دشمنان هایدشمنی ،ایشان منظر از
 ه ایم نش و ه اروش مثل هم اسالمی انقالب یسازتمدن منش و روش کنندمی فکر آنان

 :است خودشان
 رکلشه ایه  ردکه میخهواه شهیکر کلش انقهالب صهدور برای ما هک ردندکمی الیخ نهایا

 رهایکلشه مقاصدشهان بهرای هکه خودشان مثل اطالعاتی؛ و تییامن رکلش ای نظامی

 نهه و میخهواهمهی اطالعهاتی رکلشه نهه ،مها ؛نه هکنیا از غافل اما فرستند؛می تییامن

 و ههاملهت اداره بهرای مها ملهت هکه طرحهی آن و رانیها ملت حرف هکبل نظامی، رکلش

 طوربه مسلمان یهاملت و ندینشمی مسلمان یهاملت دل در آورده، انیم به جوامع
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 ههم روزروزبهه و شهدند و هسهتند هکه شهوند،مهی ما ملت دارطرف و مندعالقه عییطب

 تههاریخ در سههمنان مههردم بهها داریههد در ایخامنههه امههام انههاتی)ب شههوندمههی شههتریب

25/5/2553.) 

 ب رای اس المی انق الب ص دور ده ایکارکر و محص وال  از اینمون ه را بسی  ایشان
  :دانندمی اسالمی نوین یسازتمدن

 .اسهت ریکهف منظومه کی است، منط  کی است، رکف کی است، شهیاند کی جیبس

 ههایگهل عطهر مثل اسالم، میمفاه و انقالب میمفاه میگفت بارها شده. صادر نیا ...

 .رودمهی جها همه ؛شودمی پصش .ردیبگ را آن جلو تواندنمی سیکچیه .است بهاری

 ههایجوان ند؛کمی تیفعال دارد عراق در ند،کمی تیفعال دارد لبنان در رکتف نیا ...

 دسهت بهه را ههاروزییهپ نیها توانسهتند ،شهدند ارتششان همراه ،ردندک تکحر  عراقی

ه در جور،نیهم هیسور در اورند؛یب  مهنی در جهور،نیهمه نیفلسهط در جهور،نیهم غزا

 انهاتی)ب جهورنیهمه هم القصی نجات   برای و فیشر قدس در شاءاللهان جور،نیهم

 (.5/3/2535 تاریخ در جیبس عالی مجمع با دارید در ایخامنه امام

   سازیتمدن برای فرهنگی و فکری محتوای برترین ؛اسالم

 ک ه گی ردمی شکل اسالمی امت تبعبه و اسالمی جامعه و دولت زمانی ایخامنه امام عقیدۀ به
  باشد: اسالمی اعتقادا  و معار  اسا  بر دولتمردان، ترمهم همه از و همگان عمل و فکر

 باشهد. اسهالمی ما رییگجهت و عمل دیبا .ستین افیک باشد، اسالمی دولت ما اسم

 تها اسهت لزم هکه اینهدهیپو و مهداوم و مسهتمر تکهحر  شد، دایپ اختالل نهایا در اگر

  و شهودمهی سکهنُ  دچهار رد،یبگ لکش املک صورتبه اسالمی دولت
ا
 عقهب ارکه طبعها

 بها را مطلهب نیها ،هینیحسه در ،جهانیهمه شیپه سهال پهنج هه چههار من ... .افتدمی

 اسالمی دولت اسالمی، نظام اسالمی، انقالب گفتم .ردمک مطرح ارگزارانک مجموعه

  .اسالمی شورک بعد و

 در شهما و مهن اگهر شهد. خواهد اسالمی شورمانک وقتآن شد، اسالمی ما دولت اگر

 حهد بهه را خهود مینتوانست مجاهدتمان در مالمان، طلب در رفتارمان، در ،معاشرتمان

 نییپها ههایرده در عنصهر آن از بهازاری، جهوان آن از دانشهجو، آن از م،یبرسهان نصاب

 میباشه داشهته میتهوانمی توقعی چه شهری آن از ی،یروستا آن از ارگر،ک آن از دولتی،
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 اگهر م.ینهک مالمت دینبا م؟ینکمی مالمت صودیب را مردم چرا نند؟ک عمل میاسال هک

 « .کانفس لوموا»  مینک مالمت دیبا را خودمان هست، مبودیک

 .« کالسمنت بغیمر الّنما  دعما  ونواک» م،یشد اسالمی وقتی .میشومی اسالمی ما اول

 هم شد؛ خواهد میاسال شور،ک و ردک خواهد واقعی مسلمان را مردم ما عمل   وقتآن

 انهد،اسهالمی دولتمهردان هم است، اسالمی اجرا هم است، اسالمی مقررات و امکاح

 شهد خواهنهد اسهالمی اخالقهی ازلحهاظ دولتمهردان تبهع بهه و حهال تبع به مردم هم

 .(5/5/2555 تاریخ در دولت با دارید در ایخامنه امام اناتی)ب

 ن وین تم دن محت وای اسالمی معار  و ادا اعتق و فکر فرهنگ، باشد قرار اگر بنابراین
 در و فقی ه والی ت س ایت در تنه ا معص وم، ام ام غیب ت زم ان ت ا ده د، شکل را اسالمی

 تنه ا ،شد اشاره هکچنان ساخت. محق  را بزرگ هد  این توانمی حکومتی فقه چهارچوب
 و ،وم تکح کی  ش ئون همه در» توانمی که است حکومتی فقه روش و دانش رویکرد، با

 ب ه ،«امک اح از م یکح هر ریتأث مالحظه عنیی ومتیکح نگرش با فقهی امکاح همه به نظر
 رفت. پیش «اسالمی بهیط ا یح و نمونه جامعه لیکتش» سمت

   سازیتمدن در زیرساختی و اساسی ؛حکومتی فقه

 احک ام از برخاس ته حکوم ت تش کیل و اس المی نوین تمدن ایجاد شد، گفته آنچه پایه بر
 نیز حکومتی فقه کههمچنان اند؛سکه یک روی دو دینی، هایآموزه چهارچوب در و تشریع

 بای د را حک ومتی فق ه بن ابراین رود.م ی ش مارب ه اس المی حکوم ت تحق   ب رای ابزاری
 و ومتیک ح فق ه ب ه آوردن روی» ل همعظ م منظ ر از دانست. نوین تمدن ایجاد زیرساخت

 نگ رش ب ا فقه ی امک اح همه به نظر و ومت،کح کی شئون همه در الهی امکاح استخراج
 ب هیط ا ی ح و نمون ه جامعه لیکتش در ام،کاح از میکح هر ریتأث مالحظه عنیی ومتیکح

 ب ه ایخامن ه امام پیام) «است اسالمی فقه حوزه در اساسی واجبا  از یکی امروز اسالمی
 (.71/6/4334 تاریخ در قم علمیه حوزه مدرسین جامعه

 ،اس ت فقیه والیت خصو به و فقها نیازمند اسالمی تمدن و جامعه تحق  هکهمچنان
 ب زرگ اه دا  ای ن برای که فقاهتی باشد؛ کامل و جامع که است فقهی نیازمند نیز فقاهت

 فق ه بس تر در تنه ا ،فقی ه والی ت و فقها یعنی است؛ حکومتی فقه همان حداکثری و جامع
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 ت اریخ، و تمدن و جامعه در دینی، ساالریمردم با ههمرا را شدن اسالمی توانندمی حکومتی
 :دهند گسترش و توسعه و سازند نهادینه

 احکهام جهورکیه  داد قهرار مالحظهه و مطالعهه مهورد شودمی جور دو را فقهی احکام

 زنهدگی عهالم کجهای در فهرد ایهن حهال اینکهه یمنهها فهرد، یک اداره به مربوط فقهی

 یها یبصشه کیه عنهوانبهه را فقههی حکهم همهین وقهتکی .فرد یک عنوانبه ،کندمی

 بهاهم نههایا .کنهدمهی بررسهی انسهان جامعهه، یهک اداره چگهونگی از بزرگ یا کوچک

 یحته آیهد؛مهی وجود به ییهاتفاوت هم فقهی حکم استنباط در یحت .است متفاوت

 از جزئهی یهک عنهوانبهه وقهت کیه .شصصهی مسائل یحت نجاست، و طهارت مسوله

 جهور کیه نیها شهود.می مطرح اسالم حاکمیت در جامعه و فرد کنندههادار  مجموعه

 کیه بهرای کهه حکمهی یک عنوانبه فقط اسالم، مجموعه از مجرد نه ،وقتکی است.

غهان و انیهروحان بها داریهد در ایخامنهه امهام انهاتی)ب اسهت مطهرح فرد
ا
 تهاریخ در مبل

25/1/2555.) 

 گیرینتیجه

 ام ام فک ری منظومه در که شودمی نتیجه تحقی  اصلی و دهندهسازمان مضامین مجموع از
 نظ ام و )انق الب اس المی انقالب دوم و اول مرحله تحق  در که گونهانهم ،ایخامنه

 و تکمیل برای اند،بوده زیرساختی و ضروری حکومتی فقه رویکرد و فقیه والیت اسالمی(،
 مدیریتی مکتب نیز اسالمی( تمدن و جامعه دولت، )نظام، انقالب ماندهباقی مراحل تحق 

 دارد. محوری و اساسی نقش «حکومتی فقه» افزارنرم و «فقیه والیت»
 ه م و «فقی ه والی ت» ه م که شودمی توصیف و استنباط گونهاین تر،خالصه عبارتی به

 تم دن اداره و تش کیل در زیرس اختی و بنی ادین افزارینرم و مدیریتی نقش «حکومتی فقه»
 دارند. المیاس نوین
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 اسالمی نوین سازیتمدن در حکومتی فقه و فقیه والیت بنیادین نقش مضامین شبکه
 س طوح در جامع ه ب ر حکوم ت و م دیریت مس ئله را هیفق تیوال مسئله ایخامنه امام
 ری تعب «تی وال» ب ه را وم تکح اس الم اساساا  دانند.می اسالم الهی دین بر مبتنی مختلف

 نه است، فقه ومتکح .ستین شخص کی ومت  کح و تیوال معنای به هیفق تیوال و ندکیم
 اداره کارآم د افزارنرم له،معظم رفتار و اندیشه در حکومتی فقه دیگر منظر از افراد. ومتکح

 افزارنرم و فقیه والیت با تنها است. مختلف ابعاد در حاکمیتی دستگاه و مجموعه جانبههمه
 نوین سازیتمدن آن سایه در و ساخت را اسالمی جامعه و اسالمی دولت توانمی آن اصلی

 است. شدنی هم اسالمی
 پای ه هم ین ب ر و است اسالمی انقالب اصلی و غایی هد  اسالمی، نوین یسازتمدن



 1041بهار و تابستان / سوم/ شمارۀ  دوم/ سال  های گفتمان تمدنی انقالب اسالمیپژوهش      51

 اهمی تک م را حکومتی فقه و فقیه والیت نقش اسالمی، جامعه و دولت تحق  در تواننمی
 سمت   به «فردی فقه» از است، اسالمی فقه نیتر یعم که را عهیش فقه ینیخم امام .دانست

 و ن دک اداره را ه امل ت زن دگی نظ ام خواه دم ی هک فقهی و ومتیکح فقه و اجتماعی فقه
 هم ه در اس الم اس ت ق رار وقتی کرد. هدایت باشد، آنها بزرگ و کوچک مسائل گویپاسخ
 است فقهی نیازمند شود، اجرایی و نهادینه حکومت و عهجام اجتماعی و فردی ابعاد و ارکان

 همان حداکثری فقه و است حداقلی فقه درواقع فردی فقه .گیرددربر را فقه هایحوزه تمام که
 چ و» :است آن از فراتر ولی شود،می هم فردی فقه شامل حکومتی فقه .است حکومتی فقه

  «.استم پیش هم فردی( )فقه نود ،آید حکومتی( )فقه صد
 مجاه دان، و شهدا هایایثارگری و معاصر بزرگ علمای و فقها زحمت سال صد از بعد

 ام ام اینک ه رغ مبه است. نشده سازیپیاده حکومتی فقه و فقیه والیت اتم و اکمل نوع هنوز
 ای ن حک ومتی، فقه تحق  برای معاصر بزرگ علمای و فقها و ایخامنه امام و خمینی
 دلیل به اند،داشته تاکنون زیادی هایتالش و هادغدغه اسالمی، فقه زهحو در اساسی واجب

 فق ه هن وز ف ردی، احکام یا فقه غلبه همچنین و گذشته سال چهل در فقه حاکمیت بودن نو
 ب هیط ا ی ح و نمونه جامعه لیکتش در ام،کاح از میکح هر ریتأث مالحظه عنیی حکومتی،
 ابعاد و اجزا در حکومتی فقه تحق  تا و است نشده اییاجر مردم و فقها همه نزد در اسالمی،

 نهادها، همه در فقیه والیت مدیریتی نظریه جریان و سرایت و اسالمی جامعه و دولت نظام،
 کاره ای موض وع ای ن عمل ی و نظ ری ابع اد در باید اسا  همین بر و داریم زیادی فاصله
 شود:می تقدیم پیشنهادهایی اسا  همین بر شود. انجام زیادی

 ب ه ن اظر فق ط «فقیه والیت» نخبگان، بین حتی و اسالمی امت و جامعه سطح در عموماا 
 سراغ هاسازمان و نهادها اداره برای و شودمی قلمداد فقیه ولی   شخص و جامعه کل اداره سطح
 و اداری ام ور کشور حاکمیتی هایسازمان و نهادها همه یا رویممی دیگر مدیریتی هاینظریه

 ت ا فقی ه والی ت رهب ری دس تگاه و کنن دنمی تنظیم فقیه والیت محوریت با را خود کمیتیحا
 «حک ومتی فق ه و فقی ه والیت» دانشنامه یا سند تدوین بنابراین یابد.می امتداد خاصی سطوح

 همک اری ب ا اس المی ن وین تم دن و جامع ه حکومت، اداره نظریه و مکتب مرجع، عنوانبه
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 علم ی مراجع و منابع فقیه والیت درباره تاکنون است. ضروری و الزم هدانشگا و حوزه مشترک
 ول ی اس ت؛ ش ده ت دوین کمتری منابع و کتب حکومتی فقه برای البته و شده تدوین بسیاری

 س طوح ب رای اس المی مدیریتی نظریه عنوانبه و زمانهم را دو این که مرجعی یا کتاب یا سند
 ترجم ه گون اگون ه ایزبان به باید سند این البته .شودنمی مشاهده باشد، کرده تبیین مختلف

 شوند؛ آشنا مدیریتی مکتب و نظریه این با اسالمی هایامت تا شود

 نی از تکمی ل ب رای بیش تری پیگیری است، زیرساختی و اساسی موضوعی یا امری وقتی
 و موج ود وض عیت از بیش تر دبای  حک ومتی فقه و فقیه والیت نظریه تکمیل و توسعه .دارد

 و س ازیگفتم ان س طح در اس المی، انق الب امامین توسط سازیگفتمان و تبیین بر عالوه
 و ه ادانش گاه محوری ت ب ا ه اس ازیگفتم ان ای ن یابد، توسعه نیز نخبگان علمی ادبیا 

 و تکمیل برای را هااراده و هاعزم درنهایت و تقویت را باورها و هاشناخت علمیه، هایحوزه
 اس المی ام ت و جامعه سطح در حکومتی فقه افزارنرم و فقیه والیت مدیریتی مکتب تتمیم
 ؛کندمی بیشتر

 سال چهل طول در فقیه ولی   و فقیه والیت نظریه کارآمدی مصادی  و هانمونه دادن نشان
 ه ایدش منی ب ا هم راه و م تالطم و پیچیده تحوال  با همراه که جهان و کشور در گذشته
 ؛است آشکار برگانخ نزد آن یتموفق فراوان،

  ح اکمیتی نهاده ای و ارک ان ب ین در فقی ه والی ت دس تگاه ق انونی و افزارینرم توسعه
 غیرمس تقیم اداره تحت نهادهای چه و فقیه ولی   مستقیم اداره تحت حاکمیتی نهادهای چه)

 ؛(فقیه ولی  

 و حک ومتی ق هف ب ر مبتن ی س ازیجامع ه زم انه م شروع برای هدفمندتر ریزیبرنامه
کی د ض من فقی ه والیت و حکومتی فقه اسا  بر اسالمی نوین سازیتمدن  ب ر تمرک ز و تأ

 فقی ه، والی ت و حک ومتی فق ه بر مبتنی نمونه جامعه تکامل) اسالمی سازیجامعه تکمیل
 زی اد و مض اعف را فقی ه والی ت و حک ومتی فق ه ب ر مبتن ی اس المی سازیتمدن سرعت

 (.کندمی
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