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 :مشخصات کتاب

 خاطرات مهدی حائری یزدی: نام کتاب

 ، به کوشش حبیب الجوردیطرح تاریخ شفاهی ایران دانشگاه هارواردبرگرفته از جلد نهم 

 کتاب الکترونیکی به مناسبت هفدهمین سالگرد درگذشت مهدی حائری یزدی

 ۵۹۳۱تیر 
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 فهرست مطالب

 

  پیشگفتار

  مقدمه

 

 خاطرات مهدی حائری یزدی

 سوابق خانوادگی

 تاسیس حوزه علمیه قم

 سردار سپه و نهضت جمهوریت

 تحصیالت در قم

 تدریس در مدرسه عالی سپهساالر و دانشگاه تهران

 تحصیل در آمریکا

یران پس از انقالب  اولین سفر به ا

 دکتر مصدق و حکومت او

 نامزدی وکالت مجلس از یزد

 بروجردی در آمریکانماینده آیت اهلل 

 آیت اهلل بروجردی و روابط او با دولت
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  ب

 

 مرداد ۸۲آیت اهلل بهبهانی و رویداد 

یران  مبارزه آیت اهلل بروجردی با حزب توده ا

بوالقاسم کاشانی  درباره آیت اهلل سید ا

 مالقات آیت اهلل خمینی با محمد رضا شاه

 مبارزه با بهائیان

 نقش آیت اهلل بروجردی در سیاست

 حجاب و رویداد مسجد گوهرشاد فکش

 رهبر شیعیان و مرجع تقلید

 ریشه نظریه والیت فقیه

 مفهوم مرجع تقلید شیعیان

 مرجع تقلید پس از درگذشت آیت اهلل بروجردی

 درباره ایت اهلل روح اهلل خمینی

 درباره آیت اهلل سیدمحمدکاظم شریعتمداری

 آغاز اختالف بین سلطنت و روحانیت

 ۲۴۳۸م خرداد رویداد پانزده

 آیت اهلل خمینی در تبعید

 سرپرستی سفارت ایران در واشینگتن پس از انقالب

 آیت اهلل خمینی و مجلس خبرگان

 سناتور ادوارد کندی و آزادی گروگانها

 آخرین دیداربا آیت اهلل شریعتمداری

 سردار سپه و تمایل او به جمهوریت

 اختالف وزارت فرهنگ و آیت اهلل بروجردی
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 موسی صدرامام 

 ۲۴۳۸مالقات با اسداهلل علم پس از پانزدهم خرداد 

 

 پیوست

 معمای الینحل جمهوری اسالمی و والیت فقیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



یزدی حائری مهدی خاطرات  

 

۲ 

 

 

 

 

 

 

 پیشگفتار

لکترونیکی خاطرات  کتاب ا

 

لرّحیم  بسم اهلل الرّحمن ا

لکترونیکی کتاب   : حاضر از قطعات زیر تشکیل شده استا

جلد نهم پروژه تاریخ شفاهی ایران دانشگاه خاطرات مهدی حائری یزدی که عینا از و سانسور نشده متن کامل  :اول

این مجموعه بیست جلدی بطور کامل در . آورده شده است ۴۸۳تا  ۸۳۲صفحات به کوشش حبیب الجوردی  هاروارد

 . موجود است (پارسینه و کتابناک) اینترنت

خاطرات مهدی حائری (: ۳)مجموعه تاریخ شفاهی ایران : شده است اخذزیر کاغذی کتاب فهرست کتاب از : دوم

، ویراستار حبیب الجوردی، مرکز مطالعات خاورمیانه خاورمیانه دانشگاه هاروارد، استاد فلسفه اسالمی و ، فقیهیزدی

 . ۲۴۲۱آمریکا، 

در کتاب ( ویراستارشامل زندگی مهدی حائری یزدی و یادداشت )تلخیص مقدمه حبیب الجوردی  ،مقدمه کتاب: سوم

 . کاغذی فوق است

حائری یزدی ضمیمه شده  حکمت و حکومتاز کتاب  فوقکاغذی کتاب پیوست اول همانند  کتابپیوست : مچهار

به ) کاغذیو نیز کتاب ( ۲۹۹۳نشر شادی، لندن، )اما به دلیل در دسترس نبودن نسخه اصلی حکمت و حکومت . است

نقل شده، با این ( ۲۴۲۲موج آزادی، شهریور )مت و حکومت منتشره در اینترنت از حک( استثنای فهرست و مقدمه اش

 . تفاوت که متن تایپی آن تصحیح شده است

یران کتابی با عنوان  خاطرات دکتر مهدی حائری یزدی فرزند به شهادت پایگاه مرکز اسناد و کتابخانه ملی ا
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، طرح تاریخ شفاهی ایران مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد، سه بار توسط ناشران زیر بنیانگذار حوزه علمیه قم

تابهای منتشره در کاما . ۲۴۲۱؛ و نشر صفحه سفید، ۲۴۲۲؛ نشر کتاب نادر، ۲۴۲۱نشر زیبا، : در تهران منتشر شده است

 . نیستند در آمریکا ۲۴۲۱تهران حاوی متن کامل کتاب منتشره در سال 

با تشکر فراوان از حبیب الجوردی و طرح تاریخ شفاهی بخش خاورمیانه دانشگاه هاروارد، کتاب الکترونیکی که در دست 

برای مقاصد علمی و تنها برای دسترسی هموطنان داخل کشور به متن سانسور نشده خاطرات حائری یزدی  ،دارید

فارسی زبانان خارج . ر فضای اینترنت منتشر شده استبه مناسبت هفدهمین سالگرد درگذشت وی تدوین و دتحقیقاتی 

به این امید که در آینده ای . را به شکل قانونی تهیه کنند ۲۴۲۱منتشره در آمریکا در سال  کاغذی از کشور متن کتاب

به  در داخل کشور و با اجازه ویراستارش کتاب توسط ناشر اصلی و سانسورنشده نه چندان دور امکان انتشار متن کامل

  .صورت قانونی فراهم شود

 

 ۲۴۹۳تیر 

  هفدهمین سالگرد درگذشت مهدی حائری یزدی
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 مقدمه

 

و آیت اهلل عبدالکریم پدر ا. در شهرستان قم متولد شد هجری شمسی ۲۴۱۸یزدی در فروردین  دکتر مهدی حائری

 . مرجع تقلید شیعیان و مؤسس حوزه علمیه قم بود حائری یزدی

 یآقای حائری یزدی پس از گذراندن تحصیالت ابتدایی و متوسطه به حوزه علمیه قم راه یافت و به تحصیل علوم اسالم

پرداخت و پس از سه سال تحصیل، دوره سطح را در فقه و اصول طی کرد و برای اخذ درجه اجتهاد به دروس خارج راه 

، آیت اهلل سیدمحمد حجت کوه کمری تبریزی و آیت اهلل یت اهلل بروجردیآکرد و درسهای خارج فقه و اصول را نزد پیدا 

 . و سرانجام به اخذ درجه اجتهاد از سوی آیت اهلل بروجردی نائل شد. سیدمحمد تقی خوانساری آموخت

در همان سال در انتخابات دوره هفدهم مجلس . به تهران آمد و مدرس مدرسه سپهساالر قدیم گردید ۲۴۸۱او در سال 

با رتبه  ۲۴۴۳در سال . مایندگی انتخاب نشداز شهرستان یزد شرکت کرد، اما به ن( ۲۴۴۲اوایل بهار )شورای ملی 

 . دانشیاری به تدریس در دانشکده الهیات پرداخت و پس از پنج سال به مقام استادی ارتقاء یافت

به عنوان مجتهد تام االختیار از سوی آیت اهلل بروجردی عازم آمریکا گردید و ضمن همکاری در تاسیس  ۲۴۴۹در سال 

انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا، تحصیالت دانشگاهی خود را در دوره لیسانس فلسفه در دانشگاه جورج تون 

(ytisrevinU nroeernoet) این قدم استثنائی را اینگونه توصیف می کند حائری یزدی انگیزه برداشتن. غاز کردآ : 

 …وقتی که بنده آمدم در واشینگتن از همان سال اول  رفتن در دانشگاه جورج تون و »

پیش خودم گفتم که ما اگر بخواهیم از زیربنا . …شروع کردم  …لیسانس فلسفه غرب را 

بکلی از آن متدولوژی شروع کنیم و به سیستم زیربنیادی تفکر غرب آشنا بشویم بایستی 

 « .خودمان موقتا صرف نظر کنیم و اصال روز از نو، روزی از نو، از ابتدا شروع کنیم
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آن  «مرکز تحقیقات ادیان جهانی»را در دانشگاه هاروارد گذرانید و در  ۲۴۳۴-۲۴۳۳او پس از گرفتن لیسانس، سال 

در آن  (۲۴۳۲-۲۴۳۱)چندی بعد به دانشگاه مک گیل در شهر مونترآل کانادا رفت و دو سال . دانشگاه تدریس کرد

سال بعد حائری یزدی به دانشگاه میشیگان رفت و عالوه بر تدریس، تحصیالت خود را در سطح . دانشگاه تدریس نمود

ثبت نام نمود و ضمن تدریس، درجه  ( ooeotnoUniversity of)سپس در دانشگاه تورنتو . فوق لیسانس آغاز کرد

 ۲۴۳۲نام نمود و سرانجام در سال  فوق لیسانس دریافت کرد و بالفاصله در همین دانشگاه برای دوره دکتری ثبت

ری یزدی به دعوت دانشگاه جورج تاون به ئدر پائیز همان سال، حا. دکترای خود را در رشته فلسفه آنالتیک دریافت نمود

 .اشینگتن بازگشت و در این به تحقیق و تدریس پرداختو

آقای حائری یزدی در نخستین روزهای انقالب از طرف آیت اهلل خمینی به سمت سرپرست سفارت ایران در واشینگتن 

اما به گفته خود او به سبب چند دستگی های درون سفارت و برداشت های مالی توسط افراد غیرمسئول از . تعیین شد

 . قام استعفا داداین م

در سال دوم انقالب، آقای حائری یزدی برای استفاده از فرصت تعطیالت تابستانی به ایران مراجعت کرد، ولی آن گونه که 

  :خود می گوید

دستور داده بودند، نمی دانم به چه مناسبت، از . دیگر رهبر انقالب نگذاشتند که برگردم»

شتند که برگردیم آمریکا، ممکن است که به اصطالح ما وحشت کرده بودند یا از ما بیم دا

به هر حال، ایشان یک دستوری دادند که ما را . وضعشان را به هم بزنی یا چه عرض کنم

 (teervn eouvr)در حقیقت یک نوعی از هاوس ارست . نگذارند از تهران خارج بشویم

 « .بودیم ما در تهران[ بازداشت در خانه]

از ایران خارج شود و جهت تدریس به دانشگاه آکسفورد برود و مدتی هم در  ۲۴۳۸توانست در سال ی حائری یزدی مهد

 . لندن اقامت نماید

با توجه به تسلط آقای حائری یزدی بر علوم دینی و آشنائی نزدیک با رهبران مذهبی مانند آیت اهلل سید حسین 

بوالقاسم کاشانی، آیت اهلل سیدکاظم شریعتمداری و طباطبائی بروجردی، آیت اهلل سید محمد بهبهانی، آیت اهلل  سید ا

 .آیت اهلل روح اهلل خمینی، خاطرات او بسیار ارزشمند و قابل استناد است
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یزدی مناسبات نزدیکی با آیت اهلل بروجردی داشت و در خاطرات خود اطالعات جالبی از خصوصیات  آقای حائری

رهبر »عالوه بر آن، اصطالحات . شخصی آیت اهلل بروجردی و تفاوت دیدگاه سیاسی او و آیت اهلل خمینی به ما می دهد

 : ی گویددر مورد والیت فقیه م. را تعریف می کند« مرجع تقلید»و « شیعیان جهان

حداقل من نتوانسته ام مدرکی در . نخیر. اینها با این تفسیر به هیچ وجه ریشه ندارد»

 « .عقل، کتاب و سنت برایش پیدا کنم

آیت اهلل خمینی از شاگردان پدر حائری . خانواده های حائری یزدی و خمینی از دیرباز با یکدیگر مناسبات نزدیک داشتند

آقای . آیت اهلل خمینی، با معصومه خانم، برادرزاده آقای حائری یزدی ازدواج کرده بود مصطفی، پسر ارشد. یزدی بود

 . خود از شاگردان آقای خمینی بود ،حائری یزدی

 زشاید متجاو. از نظر تاریخ، دوستی ما با آقای خمینی خیلی طوالنی و صمیمی بود»

ها با یکدیگر و گاهی مسافرت [ با هم بودیم]از بیست سال پیوسته شب و روز 

ایشان  …ولی بعد از این که ایشان به قدرت رسیدند و من یکی دو مرتبه . داشتیم

و مثل سابق با  ،را در قم دیدم، دیگر نخواستم بیش از این مزاحمت فراهم کنم

 « .ایشان رفیقانه تماس بگیرم، لذا خودم را کنار کشیدم

آیت اهلل خمینی از   ۲۴۴۱نی دارد از جمله این که در اواسط دهه آقای حائری یزدی خاطرات گوناگونی از آیت اهلل خمی

دکتر . طرف آقای بروجردی به مالقات شاه رفت و از او خواست تا مانند رضا شاه برای بهائی ها محدودیت قائل شود

 : حائری یزدی به نقل از آیت اهلل خمینی می گوید

آن . با آن وقت مقایسه نکنیدآقای خمینی شما اآلن را : آهی کشید و گفت[ شاه]»

ت نمی کردند أوقت همه وزرا و همه رجال مملکت از پدرم حرف شنوی داشتند، جر

من چطور می توانم . اآلن حتی وزیر دربار هم از من حرف شنوی ندارد. تخطی کنند

 « .قانع شدم. این کار را بکنم؟ من دیدم که ایشان راست می گوید

 

لند یرمدر ایالت ( arnervet)خاطرات آقای مهدی حائری یزدی در سه جلسه که پنج ساعت طول کشید در شهر بتزدا 
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ر سه سال برگذار شد و جلسه آخ ۲۴۳۱بهمن  ۲جلسه اول روز یکشنبه . ضبط گردید ضیاء صدقیآمریکا توسط شادروان 

. به نحو دلخراشی در شهر واشینگتن در گذشت ۲۴۱۳مهر  ۸۸ضیاء صدقی در . انجام گرفت ۲۴۱۲اردیبهشت  ۹بعد در 

ماشین  یعالوه بر آن، سرپرست. ه استتوسط او انجام شدطرح تاریخ شفاهی ایران مصاحبه  ۲۴۳به طور تقریب، نیمی از 

 . و بودبا انیز کردن نوار صوتی مصاحبه ها، تطبیق متون ماشین شده با متن نوارها تهیه فهرست مطالب 

از آنجا که آقای حائری یزدی در هنگام مصاحبه هیچ محدودیتی برای استفاده از خاطرات خود قائل نشده بود، قصد 

منتشر کنیم، اما به توصیه یکی از دوستان او، که از نیت ما آگاه شده بود، بر آن  ۲۴۱۳اشتیم این خاطرات را در سال د

ری یزدی خواستار بررسی متن ماشین ئآقای حا. رای انتشار کتاب اجازه بگیریمری یزدی بئبار دیگر از آقای حا کهشدیم 

بنا به خواست او، متن خاطرات را برای آخرین اصالحات به تهران . شده ، و حک و اصالح در آن گردید از این رو 

 . فرستادیم

متن ( برادر همسر او)عالقبند حدود یک سال بعد آقای سعید . در تهران درگذشت ۲۴۱۲تیر  ۲۱دکتر حائری یزدی در 

این متن تا حدودی با متن اصلی متفاوت است و نشان از تغییر نظر او نسبت به . اصالح شده مصاحبه را برایم فرستاد

 . بعضی شخصیت ها دارد

کتاب حاضر، متن خاطرات شادروان مهدی حائری یزدی است که پس از اصالحات و افزودن توضیحات او در دسترس 

 .خوانندگان قرار می گیرد

 

 

 

 

 













































































































































































 یزدی یحائر یخاطرات مهد وستیپ - هیفق تیو وال یاسالم یجمهور نحلیال یمعما

 

1 

 

 

 پیوست

 (به قلم مهدی حائری یزدی «حکمت و حکومت»ی کتاب نبخش پایا)

 

 معماي الينحل جمهوري اسالمي و واليت فقیه

 

فقیه به معنای آیین کشورداری اساساً  های پیشین این نوشتار مشروحاً گفته شد، والیت  گونه که در بخش همان

تنها مرحوم مالاحمد نراقی و معدودی از پیروان او تا عصر حاضر با یك مغالطۀ . بدون پایه و ریشۀ فقهی است

لفظی، کلمۀ حکم و حکومت به معنای قضا و داوری در دعاوی و فصل خصومات را که در برخی از روایات آمده 

گرچه »: و به قول موالنا  یت سیاسی و آیین کشورداری سرایت و تعمیم دادهاست، به معنای حکومت و حاکم

درد،  نوشد و شیری که آدم را می اما این آقایان تفاوت میان شیری که آدم آن را می« باشد در نوشتن شیر، شیر

ست بر اساس ایشان نخ. نامد ای است که منطق آن را مغالطۀ اشتراك در لفظ می اند و این یك مغالطه نشناخته

آمیز را با نظام  ریزی کرده، آنگاه همین مفهوم مغالطه این مغالطۀ لفظی، حکومت و حاکمیت فقیه را طرح

حکومت جمهوری »جمهوری که به معنای حاکمیت مردمی است در هم آمیخته و از ترکیب این دو مفهوم 

اند که حاصل آن بطوری که هم اکنون به عرصۀ ظهور آورده را از کتم عدم « فقیه اسالمی زیر حاکمیت والیت

کرد، یك معمای الینحل و نامعقولی بیش نیست؛ معمایی که عقل بشریت هرگز از عهدۀ حل م مشاهده خواهی

 .آن برنخواهد آمد

نظر از پیامدها و توالی فاسدۀ غیراسالمی و غیرانسانی که از آغاز  با صرف: این معما بدین قرار است

نامۀ تاریخی این رژیم نوظهور حاکم در ایران مشاهده شده،  کنون در صحنۀ عمل و سیاها جمهوری اسالمی تا هم

تردید باید گفت که اساساً سیستم موجود هم در سطح تئوری و هم در مرحلۀ قانونگذاری اساسی آن، یك  بی

متصور  سیستم متناقض و غیرمنطقی و نامعقول است که به هیچ وجه امکان موجودیت و مشروعیتی برای آن

                                                 
 .، چاپ سنگي، منشورات مكتبه بصيرتي۹۱  عوائدااليام، مالاحمد نراقي، صفحۀ -  
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، یك جملۀ متناقضی است که خود دلیل روشن و «جمهوری اسالمی زیر حاکمیت والیت فقیه»زیرا . نیست

چون معنای والیت، آن هم والیت مطلقه، این است . باشد صریحی بر نفی و عدم معقولیت و مشروعیت خود می

گونه تصرفی در اموال و نفوس و امور کشور  حق رأی و مداخله و حق هیچ نکه مردم همچون صغار و مجانی

امر خود باشند و هیچ شخص یا نهاد، حتی مجلس شورا، را  خود ندارند و همه باید جان بر کف مطیع اوامر ولی

 . نشاید که از فرمان مقام رهبری سرپیچی و تعدی نماید

ز سوی شخص یا اشخاص یا مقامات خاصی به کلی از سوی دیگر، جمهوری که درمفهوم حاکمیت را ا

داند و هیچ شخص یا مقامی را جز خود مردم به عنوان حاکم بر امور خود و کشور خود  منتفی و نامشروع می

معادل [ «در حاکمیت والیت فقیه است»و « حکومت ایران حکومت جمهوری»: ]بنابر این قضیه که. پذیرد نمی

چنین نیست که حکومت ایران حکومت جمهوری  این»و « ت جمهوری استحکومت ایران حکوم»: ]است با

( P & PP): و چون رژیم جمهوری اسالمی و قانون اساسی آن کالً در این قضیۀ مرکبه[. «است

noCtcCujnoC شود، به نظر اینجانب از همان روز نخستین از  که فرمول تناقض منطقی است خالصه می

تواند قانونیت و مشروعیت داشته  ی و شرعی خارج بوده و با هیچ معیاری نمیهرگونه اعتبار عقالیی و حقوق

ای در  و این قاعده. باشد، زیرا یك تناقض بدین آشکاری را نیروی عاقلۀ بشری هرگز نپذیرفته و نخواهد پذیرفت

یز همان که هر چیز که به تشخیص و حکم عقل محکوم به بطالن شناخته شد، شرع ن[ قاعدۀ مالزمه]فقه است 

 .شناسد چیز را مردود و باطل می

این نتیجۀ نامعقول تنها از نقطه نظر محاسبات منطقی و فلسفی است که رژیم جمهوری اسالمی را 

اما به اصطالح و در زبان فقهی و حقوقی . دارد پایه و مخدوش و حتی غیرقابل تصور اعالم می چنین بی این

و آن این است که فقهای اسالمی در مباحث . شود ی شناخته میاسالمی همین تناقض منطقی به گونۀ دیگر

هر شرطی که در یك قرارداد، یا یك معامله از هر نوع که باشد، مخالف : اند معامالت به معنای اعم فرموده

االصول موجب فساد و بطالن آن معامله  حقیقت و ماهیت آن معامله و قرارداد باشد، آن شرط خود باطل و علی

مانند اینکه . اد خواهد بود و به کلی شرط و مشروط از درجۀ اعتبار شرعی و عقالیی ساقط خواهند بودو قرارد

و . فروشم به شرط اینکه مالك خانه نشوی من این خانه را به تو می: ای به مشتری خود بگوید فروشندۀ خانه
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: صریحاً این بدان معنا است که ای امکان وقوع نخواهد داشت، زیرا معلوم است که در این فرض، هیچ معامله

 [.«فروشم چنین نیست که من این خانه را به تو می این»و « فروشم من این خانه را به تو می»]

حکومت جمهوری اسالمی، که عاملین آن از طریق برانگیختن احساسات مذهبی که خود یك   در قرارداد

یك رفراندم عامیانه و جاهالنه این حکومت را بر مردم  است، و با« ۀعل ۀوضع ما لیس بعل»مغالطه از نوع مغالطۀ 

ایران تحمیل کردند، شرط رهبری والیت فقیه ذکر شده و به طوری که گفته شد، این شرط در کل مخالف با 

باشد و در نتیجه بنا به رأی اجتهادی  ماهیت و حقیقت رژیم جمهوری اسالمی و موجب فساد و بطالن آن می

رژیمی که مورد رفراندم واقع شده به کلی از درجۀ اعتبار فقهی و حقوقی ساقط و بالاثر  اینجانب، رفراندم و

. باشد ای که از سوی این حکومت انجام گیرد، غیرقابل اعتبار و نافرجام می خواهد بود، و هر نوع قرارداد و معامله

های  ارج کشور با شهروندان یا دولتمله در داخل کشور و با شهروندان کشور انجام پذیرد و یا در خاخواه این مع

 .تواند حقوق حقۀ خود را در داخل و خارج مطالبه نماید و در هر زمان که باشد، ملت ایران می. کشورهای دیگر

ی از هیچ ا چنین است که جمهوری اسالمی بدین وضوح و آشکاری حال اگر گفته شود، اگر به راستی این

المللی آن را به رسمیت و  ت که تمام کشورهای جهان و محافل بیناعتباری برخوردار نیست پس چگونه اس

فقیه،   اند؟ پاسخ این پرسش این است که پدیدۀ والیت اعتبار شناخته و عضویت آن را در جوامع خود پذیرفته

اکنون که یك دهه از عمر خود را  سابقه و ناشناخته بوده است، تا هم که ظهورش در صحنۀ سیاست کامالً بی

اندرکاران رژیم، بزرگترین مجهول تصوری و تصدیقی را به  سر گذاشته، حتی در نظر بسیاری از دست  پشت

اند  المللی که حتی از تفسیر لفظی آن عاجز مانده وجود آورده است تا چه رسد به مقامات خارجی و محافل بین

آنها والیت . ی غیرمترفبۀ آن مواجه شونددانند با چه ترفند و زبان دیپلماتیك یا مذهبی و غیره با پیامدها و نمی

مقامات عالیۀ قضایی از قانون اساسی که  (pcisnniCranG)اکنون به معنای پاسداری و نگهبانی  فقیه را تا هم

امر  کنند و هنوز کالس ابتدایی ولی های واالی دمکراسی و حاکمیت مردمی است، تصور می یکی از چهره

ولی امر نه تنها بر : که![ و گفتۀ او یك واقعیت ابدی و الیتغیر است]گوید  ه میاند ک مسلمین جهان را نخوانده

                                                 
 Social Contract نامد ژان ژاك روسو حكومت يك كشور را به درستي قرارداد اجتماعي مي -  
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اموال و نفوس مردم حق تصرف باالستقالل را دارد بلکه احکام و دستورات او بر فرامین الهی همچون نماز، روزه، 

 . باشد حج، و زکات برتر می

امر قائل شده و  برای ولی  قرار و بنام او وان بیو باالتر از این مقام و منزلت را، یکی از شاگردان و پیر

اختیار بالمعارض در تصرف در اموال و نفوس مردم و خودمختار در  فقیه تنها آن نیست که صاحب ولی: گوید می

باشد، بلکه ارادۀ او حتی در توحید و شرك ذات باری تعالی نیز مؤثر است و  تصرف در احکام و شرایع الهی می

تواند حکم تعطیل توحید را صادر نماید و یگانگی پروردگار را در ذات یا در پرستش محکوم به  یاگر بخواهد م

 . تعطیل اعالم دارد

در توضیح این سخن، باید به این نکته توجه داشت که تعطیل توحید که این تلمیذِ بلندآواز از جملۀ 

فقیه با صدور یك حکم  نخست اینکه ولی: است داند، تنها و تنها در دو صورت قابل تصور فقیه می اختیارات ولی

انقالبی اعالم دارد که اصالً در جهانِ هستی خدایی نیست تا یکی باشد یا بیشتر، در این صورت معلوم است که 

فقیه به تعطیل توحید، چه توحید در ذات و چه توحید در پرستش، حکم خود را صادر کرده است و تعطیل  ولی

 . است توحید را اعالم داشته

پرداز، از چنان منزلت رفیعی برخوردار  فقیه، برحسب استنباط این نویسندۀ واالشعار و خیال دوم اینکه ولی

همتای پروردگار را از حالت تنهایی و انفراد بیرون  تواند با صدور یك حکم، ذات بی است که اگر اراده کند می

ر عبادت تعیین کند، که در این فرض طبیعتاً جز آورده و برای او شریك در ذات و شریك در فعل و شریك د

فقیه کسی را نشاید که بر مسند الوهیت تکیه زده و خلق را گروه گروه به سوی نابودی و  شخص شخیص ولی

اند،  وسیله رسالت تمام پیامبران گذشته را که به توحید در ذات و یکتاپرستی دعوت کرده مرگ بکشاند و بدین

که « ثنویت»د و این خود بازگشت از توحید و گرایش آشکاری است به سوی آیین دیرپای اعتبار ساز خنثی و بی

 . اندیشد به یزدان و اهریمن می

                                                 
 .«انتخاب خبرگان و واليت فقيه»، سرمقالۀ ۳۱  تيرماه  ۹ نقل از روزنامه رسالت چاپ تهران، به قلم آذري قمي،  -  
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فقیه را از ردۀ مسائل فقهی خارج کرده و  والیت  یکی دیگر از مجذوبین و مستضعفین در آیین خردمندی،

باری، این است نتیجۀ ابهام و نااستواری مفهوم . در عداد اصول دین همچون توحید، نبوت و معاد شناخته است

 .والیت فقیه

یکی دیگر از معماهای الینحلی که در نهاد خود این نسخۀ مغلوط والیت فقیه حاکم، با قطع نظر از ارتباط 

سیستم جمهوری اسالمی، وجود دارد و مستقیماً مشروعیت حقوقی و فقهی خود را، در هر زمان که باشد،  آن با

کند انتخابات و مراجعه به آرای اکثریت برای انتخاب مجلس خبرگان و آرای نمایندگان مجلس خبرگان  نفی می

ت این است که در نهایت امر، این خود گونه مراجعه به آرای اکثری و معنی این. امر است برای تعیین رهبر و ولی

فقیه همه همچون صغار  امر خود را تعیین کنند؛ همان مردمی که در سیستم والیت مردمند که باید رهبر و ولی

 . اند فرض شده« مولی علیهم»و مجانین و به اصطالح فقهی و حقوقی و قضایی 

تنی است و یا حتی قابل تصور است که آیا در چه شرع یا قانون مذهبی یا غیرمذهبی این روش پذیرف

امر خود را  امر خود را تعیین نماید؟ اگر به راستی مولی علیه شرعاً یا قانوناً بتواند ولی بتواند ولی« مولی علیه»

. تعیین و انتخاب کند، او دیگر بالغ و عاقل است و طبیعتاً دیگر مولی علیه نیست تا نیاز به ولی امر داشته باشد

علیه  تواند ولی امر خود را انتخاب و تعیین نماید، مستقل و آزاد است و مولی به همین دلیل که می و اگر او

و اگر به راستی . امر او نخواهد بود ولی( براساس قانون تضایف)نیست، ولی امر او نیز عیناً به همین دلیل دیگر 

اند پای صندوق انتخابات رفته و والیت امر خود تو امر دارد، پس چگونه می علیه است و نیاز به والیت و ولی مولی

 . را گزینش نماید

فقیهی که در قانون اساسی جمهوری   چنین والیت اکنون به خوبی آشکار است که چگونه از وجود یك

فقیه هست،  چنین والیتی وجود آن یعنی اگر والیت آید و از عدم این اسالمی به کار آمده، عدم آن الزم می

فقیه هست و این معما را هیچ قدرتی در جهان هستی  فقیه نیست، والیت  نیست و اگر والیت فقیه  والیت

شهرت « معمای راسل»معمایی است که در مجامع فلسفه غرب به   این معماً شبیه. تواند حل و فصل نماید نمی

 .اگر آری نه و اگر نه آری: گوید یافته که می

                                                 
 .به قلم عبداهلل جوادي آملي« نقش امام خميني در تجديدبناي امامت»، مقالۀ ۳۱  خرداد ـ تير    نقل از كيهان انديشه، شمارۀ   -  
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اینجانب، از روزهای نخستین، پیرامون تئوری حکومت جمهوری اسالمی و اینها برخی از نظراتی است که 

انگیز در  فقیه، داشته و دارم و اخالقاً خود را متعهد یافتم که در اینجا اظهار نمایم تا مبادا این شایعۀ اسف  والیت

ین مبین اسالم یا های نابخردانه از نهاد خود د اذهان عمومی، خدا نخواسته باشد، رسوخ یابد که این دشواری

السالم برخاسته و بالنتیجه ناآگاهان به روش  طریقۀ مقدسۀ شیعه و تعلیمات عالیه و متعالیۀ ائمۀ اطهار علیهم

و اما در مورد رابطۀ منطقی و کلی حکومت با اسالم . اندیشمندی، اصول و مبادی شریعت را زیر سؤال قرار دهند

 .های گذشتۀ همین کتاب به تفصیل بیان گردید شراسی در بخوکهای دم به طور کلی و حکومت

 



 در که این جمله از دارد خمینی اهلل آیت از گوناگونی خاطرات یزدی حائری آقای

 او از و رفت شاه مالقات به بروجردی آقای طرف از خمینی اهلل آیت۱۳۳۰ دهه اواسط

 نقل به یزدی حائری دکتر .شود قائل محدودیت ها بهائی برای شاه رضا مانند تا خواست

   :گوید می خمینی اهلل آیت از

 وقت آن .نکنید مقایسه وقت آن با را اآلن شما خمینی آقای :گفت و کشید آهی [شاه]»

 تخطی کردند نمی جرأت داشتند، شنوی حرف پدرم از مملکت رجال همه و وزرا همه

 را کار این توانم می چطور من .ندارد شنوی حرف من از هم دربار وزیر حتی اآلن .کنند

  «.شدم قانع .گوید می راست ایشان که دیدم من بکنم؟

   :گوید می فقیه والیت مورد در

 در مدرکی ام نتوانسته من حداقل .نخیر .ندارد ریشه وجه هیچ به تفسیر این با اینها»

 «.کنم پیدا برایش سنت و کتاب عقل،

  

 بخشهایی از مقدمه کتاب


