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و نقش محـوري روحانیـت با پیروزي انقالب اسالمي ایران به رهبري امام خمیني
در این نهضت و تشکیل نظام جمهوري اسالمي بر مبناي والیت فقیه و با هدف اقامه دین 

-هاي سیاســيولیتئهــایي از مســحضــور روحانیــت در بخش، و اجــراي احکــام شــرع
تر شد. نسبت به قبل از انقالب و دوره پهلوي بسیار پررنگ،اجتماعي و مناصب حکومتي

و هانقش آنها در تصمیمژهیوبهحضور روحانیت و نقش آنها در مسائل سیاسي اجتماعي 
مناصب حکومتي در چهل سال اخیر فراز و فرود بسیاري داشته اسـت. از همـان ابتـداي 

نسـبت طـالب و روحـانیون بـا نظـام اسـالمي و دربـارههاي مختلفي دیدگاهانقالب نیز
فعال و پررنگ روحانیـت ،مناصب حکومتي وجود داشته است. برخي به حضور گسترده

بـه نیـزبودنـد. برخـي معتقد هاي حکومتي و مناصب سیاسي اجتماعي گیريدر تصمیم
معتقـدهاي سیاسي اجتماعي گیريعدم حضور روحانیت در مناصب حکومتي و تصمیم

ها و ولیتئد. برخي در میزان نقش روحانیت در این امور قائل به تفصیل بین انواع مسبودن
سال از پیروزي انقالب اسالمي و چهلبودند. اکنون نیز بعد از گذشت بیش از هاتصمیم

بـا گذشـت ایـن دوران ژهیـوبه؛نظرها وجود داردتشکیل نظام اسالمي همچنان اختالف
تر شـده و مـورد این بحث پررنـگ، یص و کمبودها در کشورقابل توجه و مشکالت و نقا

توجه بیشتر قرار گرفته است. تعـابیر آخونـد حکـومتي و آخونـد سیاسـي و تفکیـک بـین 
انـد و روحـانیوني کـه چنـین مناصـبي ندارنـد و روحانیوني که منصب سیاسـي پذیرفتـه

ر فضـاي مبـاحثي اسـت کـه دازجملههمچنین تفکیک بین طالب سیاسي و غیرسیاسي 
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متعددي مطـرح هايبین طالب مطرح است. در این زمینه سؤالژهیوبهعمومي جامعه و 
هاي طالب در قبال نظـام اسـالمي ولیتئن است که مسیق این تحقیايال اصلؤاست. س

پاسـخ داد. اینکـه يتـريفرعـهايسـؤالد به یال باؤن سیپاسخ به ايبراعتاً یچیست؟ طب
نسبت طالب و روحانیون با نظام اسالمي چیست؟ ابعاد مختلف رابطـه طـالب و نظـام 

به چه میزان طالب باید در مناصب حکومتي و سیاسـي حضـور اسالمي چیست؟ اساساً 
ــد؟ ــدا کنن ــال مســائل حکــومتي و نظــام اســالمي پی طــالب و روحــانیون چقــدر در قب

ي هستند که وجود دارنـد و الزم اسـت پاسـخ ایـن هایالسؤپذیري دارند؟ اینها ولیتئمس
بر اساس مباني دیني و اندیشه امامین انقالب داده شود تا بتوانـد راهنمـایي بـراي هاسؤال

طالب جوان باشد. مطالب این کتاب در پنج فصل طراحي شده است:ژهیوبهطالب 
؛فصل اول: کلیات
؛ينظام اسالميت طالب در پشتیباني فکریفصل دوم: مسئول

؛از نظام اسالمييغیتبليبانیت طالب در پشتیمسئولفصل سوم:
؛ت طالب در نظارت و نقد عملکرد نظام اسالميیمسئول:فصل چهارم
.در مقام عمليها و مناصب حکومتتیرش مسئولیپذ:فصل پنجم

ينیدعباس حسـیزاده حصـاري و سـان حجـت حسـینیـآقايق با همکـارین تحقیا
ز کمال تشکر را دارم.یزان نین عزیکه از زحمت ااستنگاشته شده


