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 فقيه را تعريف نماييد.واليت . اصطالحات فقه، فقيه و1پرسش

در لغت به معناى فهم، آگاهى و دانایى است همراه با دقت نظر و استنباط؛ خواه مربوط به دین « فقه»الف( كلمه 

 باشد و یا چیز دیگر. 

در اصطالح؛ به معناى علم و آگاهى دقیق نسبت به علوم دین و احكام الهى و توان استنباط آنها از طریق « فقه»

ت هاى علوم دینى و عبارت اسیكى از شاخه« علم فقه»ماع( است. بنابراین ادله تفصیلى )كتاب، سنت، عقل و اج

 «.علم به احكام شرعى از طریق استنباط و اجتهاد»از: 

 كند.كسى است كه در علوم اسالمى تخصّص دارد و احكام الهى را از ادله آن استنباط مى« فقیه»ب( 

. از ء استبه معناى قرب،اتصال و پیوند دو یا چند شىمعانى مختلفى دارد. ریشه لغوى آن )ولى( « والیت»ج( 

 شود:تقسیم مى« تشریعى»و « تكوینى»آید. والیت به ء، والیت پدید مىپیوند عمیق دو شى

 به معناى تصرف در موجودات و امور تكوینى است.« والیت تكوینى»: یك. والیت تكوینى

و بقاى همه موجودات به دست او است و همه تحت اراده  چنین والیتى از آن خدا است. اصل پیدایش، تغییرات

كند. معجزات و اى از این والیت را به برخى از بندگانش اعطا مىو قدرت خدا قرار دارند. خداوند متعال مرتبه

 نیست. «والیت تكوینى»فقیه مطرح است، كرامات انبیا و اولیا، از آثار همین والیت تكوینى است. آنچه در والیت

 و. والیت تشریعىد

 دو قسم است:« والیت تشریعى»

بر اساس توحید ربوبى، هرگونه قانونى كه انتساب به خداوند نداشته باشد، به شرك در تشریع  گذارى:. قانون1

و فقط كسى مجاز به جعل قانون است كه از طرف خداوند، مأذون باشد، مانند  1«إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ» شود:منتهى مى

إِنْ هُوَ إِلَّا  وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوى» فرماید:و امامان معصوم علیهم السالم، قرآن در این باره مى )ص(پیامبر اكرم 

 .3«فما فوّض اهلل الى رسوله، فقد فوّض الینا» است: نیز فرموده )ع(امام صادق .2«عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوى وَحْیٌ یُوحى

                                                           
 .76(، آيه 12(. يوسف) 2)  1
 .3 -3(، آيات 33(. نجم) 3)  2
 .332، ص 13(. بحاراالنوار، ج 4)  3



3 
 

زمان غیبت نیز فقیه جامع شرایطى كه به كتاب و سنت آشنایى دارد، نسبت به اوضاع و احوال زمانه آگاه است، 

دهد و از تقوا و پارسایى نیز برخوردار است؛ از سوى معصومین علیهم مقتضیات زمان و مكان را تشخیص مى

هاى اسالمى و مصالح جامعه اسالمى ن است تا به وضع قوانین متغیر در چارچوب احكام و آموزهالسالم، مأذو

بپردازد. جعل چنین والیتى براى فقیه جامع شرایط، نه تنها منافاتى با والیت تشریعى و حاكمیت خداوند ندارد؛ 

 4بلكه شأنى از شؤون ربوبیّت الهى و در طول آن است.

ولى،  رد و كسى رادیدگاه اسالمى، انسان یكتاپرست، نباید از هیچ فرد یا نهادى، فرمان بب از . زعامت و رهبرى:2

حقى را تشریع كرده باشد و خداوند این حق را سبحان براى او چنین مگر آنكه خداوند دهدخود قرار سرپرست 

پیامبر به مؤمنان از »؛ 5«بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ النَّبِیُّ أَوْلى» :برای پیامبران و امامان قرار داده و می فرماید قرآندر 

 «تر[ استخودشان سزاوارتر ]و نزدیك

مْ وَ هُ إِنَّما وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّالةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّكاةَ» ودر مورد امامان می فرماید 

و  دارنداند: همان كسانى كه نماز برپا مىولىّ شما، تنها خدا و پیامبر اوست و كسانى كه ایمان آورده»؛ 6«راكِعُونَ

 «.دهنددر حال ركوع زكات مى

حق اداره و تنظیم اجتماعى را براى پیامبر و امامان معصوم علیهم السالم تشریع  فوق، خداوند، آیات بر اساس

 .ست بگیرندتوانند حاكمیت سیاسى و زمامدارى جامعه را در دو تنها آنان هستند كه مىكرده است 

، چنین والیتى از طرف ائمه اطهار علیهم السالم به فقیهان كه در بحثهای آینده می آید بر اساس دالیل گوناگونى

ود و با قی -گذارىر حق قانونواجد شرایط واگذار شده است و آنان به نیابت از معصومین علیهم السالم، عالوه ب

داراى والیت زعامت و رهبرى جامعه بوده و موظف به تدبیر، سرپرستى و تنظیم اجتماعى،  -هشرایطى كه بیان شد

 جامعه اسالمى هستند.

 7«.تصدى امر و اداره حكومت»عبارت است از: « والیت»در هر صورت معناى اصطالحى 

 یعنى، رهبرى سیاسى جامعه اسالمى به وسیله فقیه عادل و با تقوا و داراى شرایط الزم رهبرى. ؛«فقیهوالیت. »د

                                                           
 .172(. ر. ك: مصباح يزدى، محمد تقى، حقوق و سياست در قرآن، ص 2)  4
 .7(، آيه 33(. احزاب) 1)  5
 .33(، آيه 3(. مائده) 2)  6
، 1367فقيه، واليت فقاهت و عدالت، نشر اسراء، و ر. ك: آيةَّللاه جوادى آملى، واليت 761(. نوروزى، محمد جواد، نظام سياسى اسالم، ص 3)  6

 .123 -123صص 
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 توضيح دهيد؟)ره(. لطفاً مفهوم واليت مطلقه فقيه را از منظر قانون اساسى و امام 2پرسش 

و قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران، به دو شیوه  )ره(از منظر امام خمینى « والیت مطلقه فقیه»تبیین و تحلیل 

 ممكن است:

 و دیگر فقیهان و اندیشمندان اسالمى؛ (هاسالمى و آراى حضرت امام )ر . رجوع به منابع و متون1

 گذاران از این عبارت.. مراجعه به مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى براى فهم مقصود قانون2

پردازیم. با تكیه بر متون اسالمى مى)ره( در این رابطه ابتدا به بازخوانى معناى این اصطالح از منظر حضرت امام 

گذاران از كنیم تا مقصود قانونسپس ضمن مراجعه مختصر به مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، تالش مى

 این اصطالح را بیابیم.

 فقیه در متون اسالمىیك. والیت

ین است ا -باشدكه مورد قبول اكثریت فقهاى شیعه مى -فقیهدرباره حوزه اختیارات ولى)ره( نظریه حضرت امام 

را دارد و هر نوع والیتى كه در حوزه رهبرى جامعه براى  )ع(كه فقیه همه اختیارات الزم حكومتى امام معصوم 

 ع()ز آنچه كه به دلیل خاص از مختصات معصوم ثابت شده، براى فقیه نیز ثابت است؛ به جامام علیه السالم 

 (.انددر حوزه مسائل خصوصى افراد داشته )ص(اى از اختیاراتى كه پیامبر شمرده شده است )از قبیل پاره

 زیم:پرداشود كه به اختصار به توضیح آن مىتعبیر مى« والیت مطلقه»از اختیارات حكومتى یاد شده، به 

 است.« نسبى»و یا در برابر « مشروط»در لغت به معناى آزادى، رهایى در برابر « مطلقه»یا « مطلق»كلمه 

بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر كجا كه « وسعت اطالق»كاربرد این واژه در علوم اعتبارى از نظر دایره 

«  لقهمط»قید است؛ مثلًا رود، باید به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطالق در برابر كدامین این واژه به كار مى

« فقیهوالیت»شود؛ ولى در نظام هاى فاقد قانون اساسى یا نامقید به قانون، گفته مىهاى سیاسى غالباً به رژیمدر نظام

 معانى دیگرى دارد:

محدود و مقید به عرصه خاصى مانند  ،این است كه حوزه اختیارات فقیه« والیت مطلقه فقیه». یكى از معانى 1

شود و در واقع رهبرى سیاسى و اجتماعى را سبه نیست؛ بلكه شامل همه امور اجتماعى مىقضاوت و امور حِامر 
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وده شود و افزفهمیده مى« فقیهوالیت»همان معنایى را دارد كه امروزه از « والیت مطلقه»گیرد. در این معنا در بر مى

 قش توضیحى و تأكیدى دارد.افزاید؛ بلكه صرفاً نچیزى بر آن نمى« مطلقه»شدن كلمه 

 كه از نظر اهمیت -مسلمانان، با یكى از احكام اولیه شرعى« مصالح اهم اجتماعى». معناى دیگر، آن است كه اگر 2

كه موظف به حفظ مصالح عالى جامعه اسالمى  -فقیهدر تزاحم قرار گیرد، ولى -ترى قرار دارددر رتبه پایین

تواند؛ بلكه باید به طور موقّت آن حكم شرعى اولى را تعطیل كند و مى با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، -است

مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسالمى، تخریب مسجد حرام است؛ اكنون اگر به 

كشى حاجت افتاد، چه باید كرد؟ دیدگاه مخالف والیت مطلقه بر آن است كه تخریب مسجدى جهت خیابان

صرف مصلحت اهمّ اجتماعى، مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نیست و تا زمانى كه كار به ضرورت نرسد، 

الزم نیست حكومت اسالمى آن قدر صبر كند كه « والیت مطلقه» توان به آن دست زد؛ لیكن براساس نظریهنمى

از سر ناچارى و براى خروج از براى جامعه، مشكالت زیادى فراهم شود و كارد به استخوان برسد تا آن گاه 

بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخریب كند. در غیر این صورت همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند بن

و در مشكالت دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزى راضى نیست. براساس این معنا روشن 

 شود كه:مى

احم است؛ یعنى، مطلق بودن والیت، گره گشا در تزاحم احكام اولیه و مصالح والیت مطلقه فقیه از قواعد رافع تز

 اهمّ اجتماعى موقت است.

از طرفى والیت مطلقه خود مقید به قیودى است؛ نه اینكه از هر حیث مطلق باشد. قیودى كه در اعمال والیت 

 مطلقه وجود دارد، عبارت است از:

 تواند:فقیه نمىبارت دیگر ولىمصلحتِ اهم بودن و اجتماعى بودن. به ع

 خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامى كند.. دل1

 فقیه.. مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولى2

تواند بر احكام نخستین مقدم بدارد كه از نظر اهمیت داراى رتبه باالترى بوده و شارع . تنها مصالحى را مى3

 به ترك آنها نباشد. مقدس راضى
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 فقیه در قانون اساسىدو. والیت

طلقه والیت م»سازد كه منظور از نگاهى به مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، این نكته را آشكار مى

و فقهاى شیعه، با استناد به منابع و متون )ره( در قانون اساسى، درست همان معنایى است كه حضرت امام « فقیه

 در اصطالح علوم سیاسى.« مطلقه»اند؛ نه به معناى مى و ادله عقلى و نقلى بیان كردهاسال

به قصد  -كه برگرفته از متون اسالمى است -گذار، دقیقاً با عنایت به همان معناى والیت مطلقه فقیهبنابراین قانون

م به ذكر این عبارت )والیت اقدا 111تر مقام رهبرى نسبت به موارد مذكور در اصل تفهیم اختیارات وسیع

 نموده است. 57فقیه( در اصل مطلقه

ترین مقام حكومتى، ضمن آنكه در برابر قانون با آحاد ملت یكسان است و به عنوان عالى« فقیهولى»در نتیجه 

داراى هیچ گونه امتیاز شخصى و برترى ذاتى نیست؛ در عین حال داراى اختیارات فرا دستورى است. احكام 

دستورى، قواعد و مقرراتى است كه حاكم بر سایر اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر است؛ مثل فرا

 برترى احكام شریعت مقدس اسالم بر سایر قوانین و مقررات.

بینى حلى در قانون براى آن پیشفقیه در مسائلى كه حل آنها از طرق قانون مصوب ممكن نباشد و راههمچنین ولى

 9پردازد.به حل آنها مى« والیت مطلقه خود»باشد، با استفاده از نشده 

 

 شود؟مىفقيه همشامل واليت...« أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ » . آيا آيه:3پرسش 

 در این آیه انجام گرفته است؛ از جمله:« اولى االمر»تفسیرهاى مختلفى در مورد 

هاى موجود در آیه، به ائمه معصومین قرینه و بر حسب را بر حسب روایات « االمرلىاو»ران شیعه . عموم مفس1ّ

باشند. امامان معصوم علیهم السالم مى« االمراولى»اند؛ زیرا روایات متعددى داللت دارد كه علیهم السالم تفسیر كرده

                                                           
 (. براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر. ك:1)  7

 .133، ص َّللا، حاكميت دينىآملى، نبى. ب. ابراهيم زاده191هاى فقهى سياسى امام خمينى رحمه َّللا، ص الف. قاضى زاده، كاظم، انديشه
 پ. كعبى، عباس، تبيين مفهوم واليت مطلقه فقيه.

 .33فقيه، ص ؛ محمد جواد ارسطا، حدود اختيارات ولى3ت. امام خمينى و حكومت اسالمى) مجموعه آثار(، ج 
 .37، ص 2ث. هاشمى، سيدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسالمى ايران، ج 

 .1372ران، چاپ اول، ج. مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسالمى اي
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مامان معصوم علیهم السالم ایشان جانشینان من و ا»فرماید: در پاسخ به این سؤال مى )ص(حضرت رسول 

 .8«باشندمى

معصوم بوده و هرگز خطا یا گناهى از  )ص(اند كه همانند پیامبر در آیه شریفه، كسانى« االمراولى»پس منظور از 

اولًا و بالذات حتى در زمان غیبت نیز خود « االمراولى»گانه. بنابراین زند؛ یعنى، همان امامان دوازدهآنان سرنمى

 باشند.مان )عج( مىامام ز

 11اند.. اهل سنت آن را به مطلق امیر و حاكم تفسیر كرده2

شامل حاكمان راستین است و لذا آیه شریفه داللت بر لزوم تبعیت از فقهاى جامع « االمراولى»اند: . برخى گفته3

 اند.شرایط دارد كه منصوب از سوى معصوم

 11قرار گرفته است.این تفسیر مورد قبول برخى از متفكران شیعى 

ل هر چند این شود. بنا بر تفسیر اونیز مى« فقیهوالیت»به طور مستقیم شامل « االمراولى»بنا بر تفسیر دوم و سوم، 

؛ زیرا داندفقیه را نیز واجب مىشود؛ ولى با واسطه، اطاعت از ولىفقیه نمىآیه، به صورت مستقیم شامل ولى

از طرف آن بزرگواران براى رهبرى  )ع(فقیه در زمان غیبت امام معصوم ولى براساس احادیث و روایات متعدد،

 و اداره جامعه اسالمى منصوب شده است.

 

ود فقيه وجدليل محكمى بر واليت ،بيت عليهم السالمدينى و به ويژه روايات اهل منابع. آيا در 4پرسش 

 دارد؟

ات و اعم از آی -روعیت حكومت والیى، به دالیل نقلىفقیه و مشفقها و متفكران اسالمى، براى اثبات والیت

یه، فقاند كه بیان هر یك و چگونگى داللت هر كدام بر والیتك جستهو دالیل عقلى متعددى تمسّ -روایات

 هاى مفصّل است.نیازمند بررسى

                                                           
 .417، ص 4(. تفسير الميزان، ج 1)  9

 .167، ص 2الدين، الدرالمنثور، ج (. سيوطى، جالل2)  11
 .164هاى فقهى سياسى امام خمينى، ص (. انديشه3)  11
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ر بن حنظله است كه در طول تاریخ مورد استناد فقیهان شیعه بوده است. در این مَیكى از دالیل نقلى، مقبوله عُ

من كان منكم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حاللنا و حرامنا و عرف »...  فرماید:مى )ع(روایت امام صادق 

بحكمنا و  استخفاحكامنا فلیرضوا به حكماً فانى قد جعلته علیكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم یقبل منه فانما 

 «.12علینا رد و الراد علینا كالراد على اهلل وهو على حد الشرك باهلل

پرسیدم: دو نفر از ما )شیعیان( كه  )ع(از امام صادق »كند: به سند خود از عمر بن حنظله روایت مى )ره(كلینى 

روند؛ جور[ جهت حل آن مى هاىنزاعى دارند، پس به نزد سلطان یا قاضیان ]حكومت« میراث»و « دین»در باب 

آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: هر كس در موارد حق یا باطل به آنان مراجعه كند؛ در واقع به سوى 

 طاغوت رفته و از او مطالبه قضاوت كرده است.

؛ هر دارد، به باطل اخذ نموده است[ دریافت مىاز این رو آنچه بر اساس حكم او ]كه خود فاقد مشروعیت است

چند در واقع حق ثابت او باشد؛ زیرا آن را بر اساس حكم طاغوت گرفته است. خداوند امر فرموده است: باید به 

یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ » فرماید:كافر باشند ]و آن را به رسمیت نشناسند[ و مىطاغوت

 «.یَكْفُرُوا بِهِ

فرمود: باید به كسانى از شما )شیعیان( كه حدیث و  )ع(پرسیدم: پس در این صورت چه باید كنند؟ امام  گاهآن

شناسند )عالم نگرند و احكام ما را به خوبى باز مىكنند و در حالل و حرام ما به دقت مىسخنان ما را روایت مى

كسى را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم عادل(، مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذیرند. من چنین 

ما حكم كند و از او پذیرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و بر ما رد شده است و آن كه ما را رد كند، 

 «.خدا را رد كرده است و چنین چیزى در حد شرك به خداوند است

 این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقیهان شیعه است.

 فقیهاللت حدیث بر والیتد

 هاى ایجابى و سلبى است:مقبوله عمر بن حنظله مشتمل بر جنبه

                                                           
 .97، ص 17؛ وسائل الشيعه، ج 76، ص 1(. اصول كافى، ج 1)  12
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شمرد و مطلقاً مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام مى )ع(. از یك طرف امام صادق 1

 داند.فاقد ارزش و باطل مى -اگر چه صحیح باشد -احكام صادره از سوى آنها را

 سازد.ف مىمكلّ ،رفع نیازهاى اجتماعى و قضایى، شیعیان را به پیروى از فقیهان جامع شرایط . جهت2

، با وضوح و روشنى، بر نصب فقیه عادل بر حكومت و مرجعیت در 13«فانى قد جعلته علیكم حاكماً» . عبارت3

مسئله منازعه و قضاوت داللت دارد؛ زیرا هر چند ظاهر پرسش راوى در همه امور سیاسى، اجتماعى و قضایى

باشد. خصوصاً است و سخن آن حضرت نیز عام مى )ع(است؛ لیكن آنچه جهت و مالك عمل است، پاسخ امام 

ائل نسبت به سایر مس -كه داللت بر حكومت دارد -«حاكم»با توجه به واژه  «فانى قد جعلته علیكم حاكماً» جمله

 شود.مى و شئون حكومتى، تعمیم یافته و شامل آنان نیز

هاى ناروا روى آورده است و در ؛ یعنى، قدرت«طاغوت»هر گاه در چنین مواردى به حكام جور رجوع كرد، به 

ان فانما یأخذه سحتاً و ان ك» هاى ناروا، به حقوق مسلم خویش رسیدها و دستگاهصورتى كه به وسیله این قدرت

 در آن تصرف كند .... این حكم سیاست اسالم است.، به حرام دست پیدا كرده و حق ندارد «حقاً ثابتاً له

هاى ناروا و قضاتى كه دست نشانده آنها هستند، شود مسلمانان از مراجعه به قدرتحكمى است كه سبب مى

هاى دولتى جائر و غیراسالمى، بسته شوند و راه به سوى ائمه هدى علیهم السالم و خوددارى كنند تا دستگاه

آنها حق حكومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلى این بوده كه نگذارند سالطین و كسانى كه از طرف 

 14قضاتى كه از عمّال آنها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند ...

هاى والیت در افتا، اجراى حدود و اختیارات عالوه بر منصب -نتیجه استدالل این است كه فقهاى جامع شرایط

مناصب و  در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز والیت دارند و این -، نظارت بر حكومت و امور حسبیهقضایى

 شخص معینى را به حاكمیت منصوب )ع(شود. بدیهى است امام فقیه استفاده مىوالیت اختیارات، از اطالق دالیل

 نكرده؛ بلكه به صورت عام تعیین نموده است.

نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حكم وى، به  )ع(اطاعت از حاكمى كه به نصب عام از جانب معصوم 

 و در نتیجه مخالفت باحكم خدا است. )ع(مثابه عدم پذیرش حكم معصوم 

                                                           
 (. او را حاكم بر شما قرار دادم.1)  13
 .66 -71فقيه، صص واليت (.1)  14
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مبارك حضرت ولى عصر  15توقیع فقیه دارد مانند:افزون بر این روایت، روایات متعدد دیگرى نیز داللت بر والیت

 16«.واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتى علیكم و انا حجة اهلل» :)عج(

 

 فقيه چه لزومى دارد؟. از نظر عقلى وجود واليت5پرسش 

، همین است كه زمامدار یا «فلسفه سیاست»در این رابطه ادله عقلى متعددى وجود دارد. یكى از مباحث مهم 

حكومت در یك جامعه، چه كسانى و با چه خصوصیاتى باید باشند؟ در پاسخ به این سؤال رهبران و كارگزاران 

 دو فرض قابل تصور است:

 . هیچ معیار و ویژگى خاصى الزم نیست.1

 ها و خصوصیات الزم است.. وجود یك سرى ویژگى2

 یریت در جامعه، درسطوح مد ترینبطالن فرض اول كاملًا روشن است؛ روش عقلى این است كه براى ابتدایى

هاى خاصى بود؛ چه رسد به مدیریت كالن اجتماعى كه سرنوشت یك ملت صالح با ویژگىجوى افراد ذىجست

 یابد.زند. بنابراین فرض دوم تعیّن مىرا در ابعاد گوناگون رقم مى

؛ داندزم مىهاى عام هست كه هر عقل سلیمى وجود آنها را بایسته و الدر فرض دوم یك سرى ضوابط و ویژگى

 از قبیل: دانش و بینش سیاسى و اجتماعى، تدبیر و قدرت مدیریت.

اما آیا این مقدار براى رهبرى یك جامعه كافى است؟ افزون بر آن، دانش و بینش و تدبیر بر اساس چه اصول و 

گاه هنجارهایى مورد نظر است؟ جواب این سؤال در گرو درك اهداف تشكیل یك حكومت و خاستگاه و پای

در  هاى متفاوتىهاى سیاسى مختلفى بروز نموده و پاسخارزشى و مكتبى آن است. از همین جاست كه اندیشه

گردد. شایان ها پیشنهاد مىهاى سیاسى خاصى، مبتنى بر آن اندیشهشود كه نظامهاى فوق ارائه مىپاسخ به پرسش

هاى الهى است و در آن: جست و جوى سعادت توجه است كه حكومت اسالمى، نظامى مبتنى بر احكام و ارزش

                                                           
 نامه هايی است که امام زمان )عج( به افراد خاصی فرستاده اند  را توقيع می نامند. - 15
 .7، ح 111، ص 17(. وسائل الشيعه، ج 1)  16



11 
 

هاى الهى، مشخص شده ها مالحظه شده است. راه تأمین این هدف نیز در احكام و ارزشدنیا و آخرت انسان

 است.

 شرایط رهبرى

 -عالوه بر دارا بودن شرایط عام الزم براى رهبرى یك جامعه -گیردكسى كه در رأس چنین حكومتى قرار مى

 ویژگى دیگر نیز برخوردار باشد:باید از دو 

. شناخت دقیق نظام حقوقى و احكام و هنجارهاى الهى و توان كشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلى 1

 در برخورد با مسائل گوناگون )فقاهت(؛

واهى و هواخبندى به احكام الهى )عدالت( و دورى از اوصاف رذیله و اجتناب از دنیاپرستى . تعهد والتزام و پاى2

 )تقوا(.

مجارى االمور و االحكام على ایدى العلماء باهلل االمناء على حالله »... نقل شده است:  )ع( امام حسیناز حضرت 

انى باشد كه نسبت به احكام و حالل و حرام الهى ؛ یعنى، جریان امور و احكام باید به دست عالمان رب17ّ«و حرامه

 پایبند و وفاداراند.

 كند:قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران، در اصل یكصد و نهم شرایط رهبر را چنین معرفى مىاز این رو 

 براى فتوا دادن در ابواب مختلف فقه )مجتهد بودن( . صالحیت علمى1

 . عدالت و تقواى الزم براى رهبرى امت اسالم؛2

 ى رهبرى.. بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافى برا3

ى شود.  دالیل عقلى متعددآن روشن مىت حكومت دینى و اهداف فقیه با كشف ماهیّبنابراین لزوم عقلى والیت

 .است «ت اصلحل تدریجى و حاكمیّاصل تنزّ»فقیه اقامه شده است كه یكی از آن دالیل، بر اثبات والیت

 

                                                           
 .242العقول، ص (. ابى محمد الحسن بن على بن الحسين بن شعبة الحرانى، تحف1)  16
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 اصل تنزل تدريجىدليل: 

 است: این دلیل از مقدمات ذیل تشكیل شده

هاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج، فساد و اختالل نظام، وجود حكومت در جامعه . براى تأمین نیازمندى1

 امرى ضرورى است.

ذن خداى متعال مشروعیت ت الهى است و فقط با نصب و اِو نفوس مردم، از شئون ربوبیّ . والیت بر اموال2

 یابد.مى

 و امامان معصوم علیهم السالم داده است. )ص(یامبر اكرم . خداوند این حق قانونى را به پ3

 ها اجرا گردد.ها و مكان. احكام اسالم جاودان است و باید در همه زمان4

 در رأس آن باشد. )ع(. حكومت مطلوب در اسالم، حكومتى است كه معصوم 5

از اجراى احكام اجتماعى اسالم اند، یا باید خداى متعال . در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم محروم6

و  حنظر كرده باشد، یا اجازه اجراى آن را به كسى كه اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بال مرجّصرف

 نقض غرض و خالف حكمت الزم نیاید.

 ،)صرف نظر كردن خدا از اجرای احكام اجتماعی اسالم در زمان غیبت امام(با توجه به باطل بودن فرض اول

ن و كنیم كه چنین اذشود؛ یعنى، با توجه به ابدى بودن احكام اسالمى، از راه عقل كشف مىفرض دوم ثابت مى

اى از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم علیهم السالم صادر شده است؛ حتى اگر بیان نقلى روشنى در این اجازه

 خصوص به ما نرسیده باشد.

ترین مرتبه به حد مطلوب را نشد، باید نزدیك الزم در حد مطلوب ممكنوردن مصلحت از این رو اگر فراهم آ

ترین ترین و شبیهمحروم باشند، باید به دنبال نزدیك )ع(تأمین كرد. هنگامى كه مردم از مواهب حكومت معصوم 

 باشند. )ع(حكومت به حكومت امام معصوم 

شناس و قادر به مدیریت كالن اجتماعى عادل زمانباشد، فقیه كسى كه بیش از سایر مردم واجد این شرایطى مى

 دار شود و حكومت را به سوى اهداف مطلوب سوق دهد.است. بنابراین او باید رهبرى جامعه را عهده
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فقيه، يك مسئله كالمى)مربوط به اصول عقايد( است يا مسئله فقهى و تقليدى)مربوط . آيا واليت6پرسش 

 به فروع دين( است؟

 اى كالمى و از جنبه دیگر جزء فقه است:هاى مختلف است: از جهتى مسئلهداراى جنبهفقیه والیت

 مسائل علم كالم از دو ویژگى برخوردار است: یكم.

 شود.. مربوط به خدا و افعال و صفات او مى1

 آید.. دفاع از دین در برابر شبهات به شمار مى2

از یك طرف مربوط به فعل خداوند است و آن اینكه آیا خدا  فقیه هر دو ویژگى فوق را دارا است:مسئله والیت

گونه كه پس از رحلت پیامبر اكرم )ص(، جانشینى در امر حكومت نصب كرده، در زمان غیبت امام همان

 معصوم )ع( نیز جانشینى برگزیده است؟

حكومت فقیه در عصر فقیه، مورد شبهات كالمى فراوانى است؛ مانند اینكه آیا از طرف دیگر مسئله والیت 

فقیه با آزادى سازگار است و ... كه پاسخ به این سؤاالت از وظایف علم آیا والیت تواند كارا باشد؟حاضر مى

 كالم است.

اراى این فقیه، دكند، جزء فقه است و مسئله والیتهر آنچه به رفتار انسان و وظیفه عملى او ارتباط پیدا مى دوم.

نند اینكه آیا تصدّى والیت بر فقیه واجب است؟ حیطه وظایف او چیست؟ وظیفه مردم باشد. ماویژگى نیز مى

 در برابروالیت او چیست؟ 

فقیه از جهتى كالمى است و از جنبه دیگر فقهى است. هر مسئله كالمى كه به رفتار انسان مرتبط پس والیت

و از جهت دیگر فقهى است. جهت  باشد؛ مانند مسئله امامت معصوم كه از یك جهت كالمىاست، چنین مى

كالمى آن قبلًا ذكر شد و جهت فقهى آن، مانند اینكه حكم بُغات )كسانى كه علیه امام به مبارزه مسلّحانه 

                                                           برخیزند( چیست؟ وظیفه متقابل امام و مردم چیست؟ و ....

 از ها و مباحث فقهى خودرود، فقها در نوشتهز این نظر كه یك بحث فقهى نیز به شمار مىفقیه امسئله والیت
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اند. شكى نیست كه در مسائل مربوط به فقه )یا همان فروع دین(، تقلید نه تنها جایز؛ بلكه نسبت آن بحث كرده

 19به بسیارى از افراد الزم است.

 

دانيم؛ در حالى كه برخى از علماى واليت ائمه عليهم السالم مىفقيه را در امتداد . چگونه واليت7پرسش 

 بزرگ اعتقاد به چنين واليتى نداشتند؟

فقیه، مورد اتفاق یا حداقل از نظرات مشهور بین بر اساس تصریح برخى از فقهاى بزرگ شیعه، اصل والیت

 فقیهان شیعه است.

فقیه فى الجمله بین شیعیان اجماعى والیت»نویسد: ه ق( مى 1245مرحوم نراقى از علماى قرن سیزدهم )متوفی

 18«.فقیه اشكال نكرده استاست و هیچ یك از فقها فى الجمله در والیت

ائمه همه اختیارات خود را به فقهاى شیعه واگذار »نویسد: ابن ادریس از فقهاى قرن ششم هجرى مى

فقیه تردید كند، طعم فقه را كسى كه در والیت»فرماید: ه( مى 1266صاحب جواهر )متوفاى       21«.اندكرده

 21«.نچشیده است و معنا و رمز كلمات معصومین علیهم السالم را نفهمیده است

اى نیست كه ما آورده باشیم؛ بلكه فقیه، چیز تازهموضوع والیت»فرماید: امام خمینى )ره( نیز در این زمینه مى

میرزاى شیرازى در حرمت تنباكو، چون حكم حكومتى بود ... این مسئله از اول مورد بحث بوده است.حكم 

اند ...مرحوم نراقى همه شئون همه علما تبعیت كردند ... مرحوم كاشف الغطاء بسیارى از این مطالب را فرموده

ده افرمایند: این مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفدانند. آقاى نائینى نیز مىرسول اهلل را براى فقها ثابت مى

 22...«.شود ... این مسئله تازگى ندارد مى

                                                           
 مطالعه بيشتر ر. ك:(. براى1)  17

 .339 -331و صص  144و  143فقيه) واليت فقاهت و عدالت(، ص الف. جوادى آملى، عبدَّللا، واليت
 به بعد. 69فقيه، ص ب. مصباح يزدى، محمدتقى، نگاهى گذرا به نظريه واليت

 .1ها، ج ها و پاسخپ. همان، پرسش
 .177(. نراقى، احمد، عوائد االيام، ص 1)  19
 .23، ص 2ج  (. ابن ادريس، سرائر،2)  21
 .397، ص 2(. جواهر الكالم، ج 3)  21
 .112 -113فقيه، صص (. امام خمينى )ره(، واليت4)  22
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فقیه و رهبرى جامعه و اداره كردن شئون اجتماعى در والیت»در این زمینه فرموده است:  مقام معظم رهبری نیز

هر عصر و زمان از اركان مذهب حقه اثنى عشرى است و ریشه در اصل امامت دارد. پس اگر كسى از راه دلیل، 

 23.«شود، معذور است؛ ولى در عین حال براى او جایز نیست كه تفرقه و اختالف ایجاد كند خالف آن را معتقد

ها، در حدود و ثغور آن و اختیارات ولیّ بنابراین اختالفی در اصل بحث والیت فقیه نیست بلكه عمده اختالف

 باشد.فقیه و چگونگى اثبات آن مى

 

 تواند واليت داشته باشد؟چگونه مى كند و معصوم نيست،. كسى كه اشتباه مى8پرسش  

والیت مراتبى دارد و بسیارى از مراتب آن هیچ ارتباطى با عصمت ندارد؛ مثل والیت پدر بر فرزند، شوهر بر 

 زن، قیّم بر صغیر و ....

 فرماید:كند كه لزوماً مشروط به عصمت نیست؛ مثلًا مىقرآن مجید مواردى از والیت را ذكر مى

 «.مؤمنان بر یكدیگر والیت دارند» ؛ 24«نُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍوَ الْمُؤْمِ»

رُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِى سَبِیلِ اللَّهِ وَ الَّذِینَ آوَوْا وَ نَصَ» یا

همانا كسانى كه ایمان آورده و هجرت كردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد نمودند و »؛ 25«عْضٍأَوْلِیاءُ بَ

 «.كسانى كه آنان را پناه داده و یارى كردند، برخى بر بعضى دیگر والیت دارند

ن ای آید كه آیااست. اكنون این سؤال پدید مى« زعامت و رهبرى سیاسى»از سوى دیگر یكى از اقسام والیت 

آن است كه وجود عصمت براى رهبر و پیشواى سیاسى، بسیار  خواهد؟ پاسخمرتبه از والیت، عصمت مى

 خوب و مفید است و با وجود شخص معصوم، هیچ فرد دیگرى، حق حكمرانى و والیت ندارد.

اید بدون برد، چه باید كرد؟آیا امّت اسالمى بحال اگر شخص معصوم وجود نداشت و یا در غیبت به سر مى

رهبر باشد؟ یا باید به رهبرى و والیت طاغوت تن دهند؟ و یا باید بهترین كسى كه از نظر علم، زهد، تقوا و 

 مدیریت سیاسى، كمترین فاصله را با معصوم دارد، به رهبرى برگزینند؟

                                                           
 ه.. 1417، دار الوسيله، 17(. اجوبة االستفتائات، الجزء االول، ص 1)  23
 .61(، آيه 9(. توبه) 1)  24
 .62(، آيه 7(. انفال) 2)  25



17 
 

(، ولیّ فقیه در واقع با وجود معصوم، باید خود او رهبرى كند و در عصر غیبت به نیابت از امام زمان )عج

رهبرى و زمام امور جامعه را به دست گیرد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشیسم و یا ناچار به پیروى از 

طاغوت نشود. این مسئله هم از نظر عقلى پذیرفته شده و مورد تأیید است و هم نصوص دینى بر آن صحّه 

 گذارد.مى

 ناگفته نماند خطا دوگونه است:

خطاهاى فاحش و روشنى كه حداقل براى عموم كارشناسان مسائل دینى، سیاسى و اجتماعى، بطالن آن  یكم.

 روشن است. كسى كه مرتكب چنین خطاهایى بشود، داراى شایستگى رهبرى نیست و والیت ندارد.

 د اختالف آراخطاهاى پیچیده و كارشناختى كه در میان كارشناسان نیز چندان روشن نیست و معمولًا مور دوّم.

توان با قاطعیت حكم كرد كه نظر كدام یك صحیح است؛ زیرا هر كس بر و نظرات است. در این صورت نمى

گونه موارد در مسائل اجتماعى و سیاسى زیاد به چشم راند. ایناساس مبانى پذیرفته شده خود، حكم مى

 گزیند.خورد و ولیّ فقیه هم یكى از آراى متفاوت را بر مىمى

اى جز این نیست كه یك رأى مالك عمل قرار گیرد؛ زیرا كنش اجتماعى ز طرف دیگر در چنین مواردى، چارها

شود. ضمن آنكه از نظر و سیاسى نیازمند وحدت رویّه است ودر غیر این صورت جامعه دچار هرج و مرج مى

اط اجتماعى مستلزم وحدت رویّه فكرى، راه تحلیل و نقد و بررسى سالم براى همگان باز است؛ اما نظم و انضب

 شود و از آن گریزى نیست.گونه عمل مىهاى سیاسى اینو عمل است؛ همچنان كه در تمام نظام

بنابراین در فرض فقدان معصوم یا غیبت او، هیچ راهى براى به صفر رساندن خطا وجود ندارد. از طرفى 

 د یك رأى مورد تبعیت قرار گیرد.توان به آنارشیسم و هرج و مرج تن داد و الجرم باینمى

. باشندگفتنى است امامان علیهم السالم مرجعیت كامل دینى را در تمام ابعاد دارند و حجت واقعى خداوند مى

الزمه چنین چیزى مسلماً عصمت است؛ در حالى كه مجتهد و ولیّ فقیه حجت ظاهرى است و الزمه آن 

 باشد.نزدیكترین مرتبه ممكن به عصمت مىعصمت نیست، بلكه عدالت و فقاهت است كه 

 



16 
 

. چرا قبل از انقالب ولیّ فقيه به عنوان يك اصل مطرح نبود؛ در حالى كه اكنون آن را به عنوان 9پرسش 

 دانيم؟يك اصل بعد از غيبت مى

اگیر رفقیه و نیز تحقق عملى آن به شكل گسترده و فپردازى اساسى و مدوّن در مورد اصل والیتهر چند نظریه

گردد؛ اما باز مى -خصوصاً زمان انقالب اسالمى -در قالب جمهورى اسالمى ایران، به چند قرن اخیر

و چه  چه از لحاظ نظرى -فقیههاى اسالمى و تاریخى به روشنى بیانگر این واقعیت است كه اصل والیتبررسى

رم )ص( و ائمه اطهار علیهم السالم داراى پیشینه تاریخى زیادى، حتى در دوران پیامبر اك -از لحاظ عملى

 اند.باشد و فقهاى بیشمارى در حد مقتضیات زمان و مكان، اقدام به اعمال والیت خویش كردهمى

 توان در منابع مختلف بررسى كرد:فقیه را مىپیشینه نظرى والیت

 فقیه در قرآنیك. والیت

آن به كار نرفته است؛ ولى مفهوم و معناى آن، از در قر -كه یك اصطالح فقهى است -فقیهاگر چه كلمه والیت

دهد كه الاقل آید. مرورى بر آیات كالم اهلل مجید نشان مىمجموعه آیات قرآن كریم، به روشنى به دست مى

خطوط كلى حكومت و والیت در جامعه را نشان  -مستقیم و غیرمستقیم -آیه شریفه از قرآن كریم 211حدود 

آید، این است كه: مسلمانان، تنها باید از از بررسى و دقت در این آیات به دست مىاى كه دهد. نتیجهمى

ها و شرایط عقلى و عرفى حكومت، داراى كه عالوه بر همه توانایى -هاى دانشمند و عالم به احكام دینانسان

ین شرایط و پیروى و اطاعت كنند. بنابراین از نظر اسالم فاقد چن -حد نصاب تقوا و عدالت هم باشند

قرار گرفتن در منصب حكومت را ندارد و این همان روح و محتواى  هایى حق حاكمیت و صالحیتویژگى

 26است.« فقیهوالیت»اساسى 

 فقیه در سیره پیامبر )ص(دو. والیت

، ترین كارهاى آن حضرتبررسى سیره عملى و نظرى پیامبر اكرم )ص( مبیّن این واقعیت است كه یكى از مهم

 بر اساس دستورات الهى بود.« نخبگان دینى»استحكام تداوم رهبرى به وسیله 

                                                           
 فقيه.ك: ذوعلم، على، نگاهى به مبانى قرآنى واليت (. جهت اطالع بيشتر در اين زمينه ر.1)  26
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 -نامیدمى« فقیه»كه حضرتشان آنان را  -«عالمِ به احادیث و روایات»بر اساس تعالیم پیامبر اكرم )ص(، والیت 

و  از من احادیث اند كه پساى مردم! جانشینان من كسانى»فرمود: باید بر جامعه تحقّق یابد. به همین سبب مى

 27«.كنندسنت مرا بیان مى

 .29«فقیهان امانت داران پیامبرانند»؛ «الفقهاء امناء الرسل» و نیز فرمود:

 و .... 28...«عالمان وارثان انبیا هستند »؛ ...«انّ العلماء ورثه االنبیاء » و

اص یهم السالم را جانشینان خپیامبر اكرم )ص( در مرحله نخست، برترین فقیهان و نخبگان؛ یعنى، معصومان عل

و در مرتبه دوم، فقیهان غیرمعصوم را جانشینان عام خود معرفى فرمود. بنابراین نخستین بار پیامبر اكرم )ص( 

اگر زمام امر ملّتى به شخصى واگذار »را از جهت نظرى و عملى پایه گذاشت و فرمود: « فقیهوالیت»و « والیت»

 رودتر از او وجود داشته باشد، وضع آن ملّت همیشه رو به انحطاط و سقوط مىشود كه در بین آن ملّت، عالم

 31«.باز گردند و زمام امر را به دست داناترین خود بسپارند تا زمانى كه مردم، از آن راهِ رفته

 داند و اینپیامبر اكرم )ص( نخبه بودن و صالحیت رهبرى را در علم و عالم بودن به كتاب و سنت الهى مى

تر نیز باید مراعات شود. در غیر این صورت به شرط حتى در انتخاب كارگزاران، فرمانداران و مقامات پایین

كه علم تاریخ،  -توانست دانشمندان دیگرى راپیامبر )ص( اگر چه مى 31اسالم و مسلمین خیانت شده است.

بر مردم كند؛ ولى به شناخت جانشین خود و حاكم  -حقوق و سیاست، طبّ، اقتصاد، صنعت، و ... دارند

 شریعت اسالمى تكیه كرد و فرمود:

من استعمل عاملًا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم اولى بذلك منه و اعلم بكتاب اهلل و سنة نبیّه فقد خان اهلل و »

داند فرد كسى كه كارگزاری از مسلمانان را به كار گیرد، در صورتى كه مى»32«رسوله و جمیع المسلمین

تر از او براى آن كار وجود دارد كه به كتاب خدا و سنّت پیامبر داناتر است، به درستى كه به خدا و مناسب

 «.رسول او و همه مسلمانان خیانت كرده است

                                                           
 .391(. من ال يحضر الفقيه، ص 2)  26
 .39، ص 1(. كافى، ج 3)  27
 .34(. همان، ص 4)  29
 .143، ص 11(. مجلسى، عالمه محمدباقر، بحاراالنوار، ج 1)  31
 .291، ص 7(. الغدير، ج 2)  31
 (. همان.3)  32
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قه و اى دادند و بر نقش ففقیه اهمیت ویژهبعد از پیامبر اكرم )ص(، ائمه اطهار علیهم السالم نیز به مسئله والیت

 داره و رهبرى جامعه اسالمى تأكید كردند.فقاهت در ا

 33«ایها الناس انّ احق الناس بهذا االمر اقواهم علیه و اعلمهم بامر اهلل فیه»فرماید:امام على )ع( مى

ات ترین آنان به دستورترین مردم و عالمترین مردم به این امر )حكومت(، قوىاى مردم! به درستى كه شایسته»؛ 

 «.مت استخداوند در امر حكو

فقیه وجود دارد كه به عالوه بر این روایات متعدد دیگرى نیز از امامان معصوم علیهم السالم در زمینه والیت

 34شود.جهت اختصار از ذكر آنها خوددارى مى

 فقیه و اندیشمندان اسالمىسه. والیت

مى، تر در مورد رهبرى جامعه اسالاز ابتداى عصر غیبت، فقیهان و اندیشمندان اسالمى، به دلیل احساس نیاز بیش

ه اهمیت داده و در آثار مختلف خود، ب« فقیهوالیت»با استناد به قرآن و روایات معصومین علیهم السالم به مسئله 

دهد كه فقیهان و اندیشمندان اسالمى، از اند. بررسى این آرا و نظریات به خوبى نشان مىاین موضوع پرداخته

 اند.فقیه اتفاق نظر داشتهیتابتدا در مورد اصل وال

 فقیه از ابتداى غیبت كبرى عبارت است از:اى از منابع فقهى اندیشه والیتپاره

 ؛911(: المقنعه، ص 413 -333شیخ مفید ) -

 ؛422ه(: الكافى فى الفقه، ص  447ابوالصالح حلبى )م.  -

 ؛537ه(: السرائر، ص  589ابن ادریس حلى )م.  -

 ؛141، ص 1ه(: رسائل، رسالة صالة الجمعه، ج  841محقق كركى )م.  -

 ؛53، ص 1ه(: مسالك االفهام )شرح شهید ثانى بر كتاب محقق حلى(، ج  676محقق حلى )م.  -

                                                           
 .217(. طبرسى، االحتجاج، ص 4)  33
 .114 -47فقيه، صص فقيه ر. ك: امام خمينى، واليت(. براى آگاهى بيشتر درباره ادله روايى واليت3)  34
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 ؛215، ص 4الفوائد والبرهان، ج ه(: مجمع 881مقدس اردبیلى )م.  -

 ؛21، ص 11ه(: مفتاح الكرامة )كتاب القضاء(، ج  1226حسینى عاملى )م.  -

 ؛197ه(: عوائد االیام، ص  1245مال احمد نراقى )م.  -

 ؛345ه(: عناوین، ص  1266میرفتاح مراغى )م.  -

 179، ص 16ه(: جواهر الكالم، ج  1266شیخ محمد حسن نجفى )م.  -

 ؛243و القضاء و الشهادات، ص  154ه(: المكاسب، ص  1291شیخ مرتضى انصارى )م.  -

 ؛161ه(: مصباح الفقیه، كتاب الخمس، ص  1322حاج آقا رضا همدانى )م.  -

 ؛221، ص 3ه(: بلغة الفقیه، ج  1326سید بحرالعلوم )م.  -

 ؛52ه(: البدر الزاهر )تقریرات درس خارج(، ص  1392بروجردى )م. آیةاللَّه -

 ؛144ه(: صلوة الجمعه، ص  1362شیخ مرتضى حائرى )م.  -

 و ... 499، ص 2ج  ه(: كتاب البیع، 1369امام خمینى )م.  -

مسئله الیت فقیه از جهت نظرى، عمرى به درازاى اصل اسالم و به ویژه فقه شیعه دارد و به هیچ روى،  : نتيجه

 اى جدید به حساب آورد.توان آن را نظریهنمى

 

 فقيه چيست؟ آيا عالوه بر اجتهاد، مرجعيت نيز از شرايط ولیّ فقيه است؟. شرايط واليت11پرسش 

 فقیه عبارت است از:رین شرایط والیتتعمده

یعنى، از نظر علمى در حدى باشد كه در تمام مسائل بتواند احكام الهى را با مراجعه  . فقاهت یا اجتهاد مطلق؛1

 به ادله تفصیلى )كتاب، سنت، عقل و اجماع( كشف و استنباط كند.
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 . عدالت و تقوا؛2

 كالن جامعه؛. قدرت مدیریت، تدبیر، شجاعت و توان اداره 3

فقیه نیست. اصطالح شود كه مرجعیت، شرط الزم رهبرى و والیتبا توجه به شرایط باال، روشن مى

ظاهراً براى كسانى است كه  -شودكه به مراتب كمال علمى، اخالقى و اجتماعى فقیه اطالق مى -«مرجعیت»

 ا باشد.ترین و مشهورترین مجتهد یك كشور )و حتى یك شهر( را دارعنوان بزرگ

به عبارت دیگر دانشمندترین همه علماى هر ناحیه، عنوان مرجع تقلید را دارد و آن، عبارت از كسى است كه 

 35مدوّن عملى، براى استفاده مریدان خویش است. محل مراجعه مقلّدان و داراى رساله

 فقیه، نكات ذیل داراى اهمیت است:در مورد جایگاه مرجعیت و رابطه آن با والیت

م در امر مشتركى است كه ه -به معناى توانایى استنباط احكام اولیّه شرعى از منابع و متون دینى -فقاهت یكم.

مرجعیت و هم در قضاوت و هم در زعامت و سرپرستى جامعه مورد نیاز است؛ بدین معنا كه تصدى این سه 

 صالح، حق تصدى این شئون را ندارند.شأن مهم، تنها از سوى فقها مورد قبول است و دیگران با وجود فقیهان 

نكته مهم این است كه فقاهت در همه این شئون متفاوت، به یك معنا است و این گونه نیست كه براى 

اى دیگر از فقاهت. در واقع فقیهى هست كه اى فقاهت نیاز باشد و در امر رهبرى به گونهمرجعیت، به گونه

. در این صورت اگر از فقیهى، طلب فتوا كنیم، مرجع تقلید خواهیم اجازه پذیرش همه شئون ذكر شده را دارد

شود و اگر از او زعامت و سرپرستى جامعه را بخواهیم، داشت و اگر امر قضاوت را به او بسپاریم، قاضى مى

ثابت  درسد كه رجوع به مراجع تقلیاى به اثبات مىولیّ فقیه است. بنابراین، اطاعت از ولیّ فقیه، با همان ادله

 شود.مى

فقاهت و عدالت، شرط مشترك و مقدماتى تصدى مرجعیت، قضاوت و زعامت است؛ یعنى، شرط الزم  دوم.

 است، اما كافى نیست.

متناسب با خصوصیات آن  -هاى دیگرىهاى یاد شده، به ویژگىبه عبارت دیگر متصدى هر كدام از مسؤولیت

از این  ترى است؛تر و سنگینو سرپرستى جامعه، مسؤولیت پیچیده نیاز دارد. در این میان، والیت -مسؤولیت

                                                           
 .73 -71(. حائرى، عبدالهادى، تشيع و مشروطيت در ايران، صص 1)  35
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شمارى از اى كه ممكن است در هر زمان تعداد انگشتتر و بیشترى است. به گونههاى مهمرو داراى ویژگى

 فقیهان عادل را بتوان یافت كه واجد آن شرایط باشند.

ىِ باالتر از فقاهت. در واقع بسیارى از فقیهان مرجعیت یك شأن اجتماعى است؛ نه یك شأن علمى و فقه سوم.

دهند كه راضى به پذیرش این شأن اجتماعى نیستند و ضمن آنكه صالحیت مرجعیت را دارا هستند، ترجیح مى

 شوند.پذیرند و مرجع تقلید مىاین مسؤولیت را بر دوش نگیرند. برخى دیگر نیز آن را مى

پذیرند، شود، لزوماً از دیگر فقهایى كه این شأن را نمىمرجع تقلید مى بنابراین نباید تصور كرد هر فقیهى كه

تر است. البته مرجع تقلید باید فقیه اعلم باشد؛ اما اعلمیت منحصر در مراجع تقلید نیست و فقهاى برتر و عالم

 تراز با مراجع، از نظر علمى و فقاهتى كم نیستند.هم

 كند؛ چرا كه عمده مسائلاعى در جامعه دینى را ولیّ فقیه تعیین مىبخش اصلى و اساسى تكالیف اجتم چهارم.

اجتماعى، قضایى و حقوقى، اقتصادى و مالى، تعلیم و تربیت، سیاست داخلى و خارجى و ... را باید در حوزه 

 حكم حكومتى، تعیین تكلیف كرد كه به ولیّ فقیه مربوط است.

قى هاى فقهى، اخالتقلید، هر چند به جهت بعضى از برجستگى شود كه مراجعبنابر مطالب یاد شده، روشن مى

آنان را نباید شرط الزم براى « مرجعیّت»باشند؛ اما و اجتماعى، نسبت به سایر فقها از اولویت برخوردار مى

از شرایط رهبرى امامت مسلمین محسوب كرد؛ چنان كه در متون و منابع اسالمى چنین موضوعى به هیچ وجه

 36است. ذكر نشده

كه از مراتب علمى و تقوایى برترى نسبت به دیگران  -وانگهى، تجربه نشان داده است كه برخى از مراجع تقلید

هاى دهند و یا آنكه از این جهات، از توانایىنسبت به مسائل سیاسى التفاتى از خود نشان نمى -برخوردارند

علماى متأخّر به جز امام خمینى )ره(، سایر مراجع  كه در بینمورد انتظار جامعه برخوردار نیستند؛ همچنان

اساس ادله  اند. در حالى كه برفقهى نسبت به مدیریّت سیاسى نبوده -بزرگِ تقلید چندان درگیر اشتغاالت فكرى

نقلى و عقلى متعدد، افزون بر فقاهت و عدالت، داشتن شرط مدیریت و تدبیر سیاسى براى اداره امور جامعه 

 ناپذیر است.نابضرورى و اجت

 از این رو در نامه امام )ره( به ریاست شوراى بازنگرى قانون اساسى چنین آمده است:

                                                           
 .171، ص 1(. صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران، ج 1)  36
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مان را بدون سرپرست رها كنیم. باید فردى را انتخاب كنیم كه از توانیم نظام اسالمىدر مورد رهبرى ما كه نمى»

دا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع كند. من از ابتحیثیت اسالمى

گان كند. اگر مردم به خبرمرجعیّت الزم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر كشور كفایت مى

رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعیین كند، وقتى آنها هم فردى را تعیین كردند تا رهبرى 

شود و حكمش نافذ او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولى منتخب مردم مى را بر عهده بگیرد، قهراً

 37«.است

 

 فقيه به چه معنا است؟. مشروعيّت واليت11پرسش 

 ( این است كه Legitimacyداراى معانى متعددى است. در اصطالح رایج، منظور از مشروعیّت )« مشروعیّت»

 آور صادر كرده و به اجرا بگذارند؟توانند احكام و قواعد الزاممى. حكومت و حاكمان بر چه اساسى 1

 آور حكومت پیروى كند؟. جامعه بر چه اساسى موظّف است از قواعد الزام2

ند؟ كخود را از كجا كسررب مى« مشررروعیّت»این اسررت كه ولیّ فقیه، « فقیهمشررروعیّت والیت»بنابراین، مراد از 

 سازد؟می دهد در امور اجتماعى تصرف كند و لزوم اطاعت از او را موجّه مىیعنى، چه منبعى به او اجازه 

ست؛ یعنى ا« نصب الهى»فقیه، هاى فوق، این است كه منبع مشروعیّت والیتپاسخ فقهاى شیعه در برابر پرسش

یبت در زمان غشود كه شارع )قانونگذار دین كه خدا و معصومین باشند(، ولیّ فقیه را از دالیل دینى استفاده مى

 و مسلمانان را به اطاعت از او فراخوانده است.  امام معصوم، براى رهبرى جامعه اسالمى منصوب نموده

 

در بحث واليت فقيه چيست؟ و نقش خبرگان رهبرى « انتخاب»و « انتصاب». فرق بين دو نظريه 12پرسش 

 شود؟بر اساس هر يك از اين دو ديدگاه چگونه توجيه مى

                                                           
 (.1377/ 2/ 9) نامه مورخ 37، ص 1همان، ج (. 2)  36
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فقیه باشند ولی تفاوت آنها در مسئله مالك و منبع مشروعیّت والیتمى« والیت عامه فقیه»نظریه معتقد به هر دو 

 است.

،  داند. بر این اساسنظریه نخسرت )انتصراب(، مشرروعیّت ولیّ فقیه را الهى و متكّى به نصب از سوى شارع مى   

ما ا پروردگار و معرفى وى به مردم است. نقش خبرگان، كارشرناسرى و تشخیص مصداقِ ولىّ منصوب از ناحیه  

داند؛ یعنى، مشروعیّت ولیّ فقیه به انتخاب مردم است فقیه را زمینى و مردمى مىی دوم، مشروعیّت والیتنظریه

دهند. بنابراین كار خبرگان انتخاب با واسرطه)غیر مستقیم(  و آنان انتخاب خود را با واسرطه )خبرگان( انجام مى 

 .39سوى مردم است فقیه ازوالیت

 

 موجب لطمه زدن به ولیّ فقيه نيست؟« انتصاب». آيا پذيرش نظريه 13پرسش 

 در اینجا دو احتمال وجود دارد:

 فقیهیك. تضعیف اصل والیت

ا مردم كند؛ زیرفقیه را در عقیده مردم تضررعیف مى، مقبولیت اصررل والیت«انتصرراب»اینكه گفته شررود؛ نظریه 

 را به والیت بر آنان معین كند.پذیرند خدا كسى نمى

 نقد و بررسى

ای به عنوان یكى از افكار عمومى شود از جانب عدهكه سعى مى -اوالً؛ نپذیرفتن خواسرت خدا از جانب مردم،  

رهنگ شناختى و فاى ناسازگار با مبانى دینى است و با واقعیات جامعهاندیشه -ثابت و مسرلم جامعه تلقى شرود  

كل ش« ص(»)ز ناسازگار است. جامعه اسالمى، از آغاز در مدینه با والیت انتصابى پیامبر اكرم جوامع اسرالمى نی 

 آید.از مُسلّمات مذهب شیعه به شمار مى« علیهم السالم»گرفت. در مكتب تشیع نیز والیت انتصابى معصومین 

                                                           
 براى آگاهى بيشتر ر. ك:  37

 .66، تابستان 6الف. مصباح يزدى، آيةَّللاه محمدتقى، حكومت و مشروعيت،) مقاله( كتاب نقد، شماره 
 ب. خسروپناه، عبدالحسين، مشروعيت حكومت واليى.

 ( كنگره امام خمينى و انديشه حكومت اسالمى.1( فلسفه سياسى) 2موعه آثار) پ. ابراهيمى، عبدالجواد، منشأ مشروعيت حكومت اسالمى، مج
 فقيه از منظر امام خمينى، همانت. انصارى، عليرضا، مشروعيت واليت

 ث. نبوى، سيد عباس، مشروعيت قدرت و حاكميت از ديدگاه امام خمينى، همان.
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ل نظریه انتصاب، مقبولیت اص»ند؛ ثانیاً؛ اثبات یا انكار مسائل دینى، روش خاص خود را دارد. اینكه كسی ادعا ك

تواند دلیلی بر انكار نظریه انتصرراب قرار گیرد. ، از نظر علمى نمى«كندفقیه را در عقیده مردم تضررعیف مىوالیت

اثبات یا انكار نظریه انتصراب، باید بر اسراس دلیل عقلی یا شرعی معتبر باشد؛ حال آنكه ادعای بیان شده، هیچ   

 ی ندارد.دلیل معتبرعقلى و شرع

ثرالثاً؛ درباره ولیّ فقیه در عصرررر غیبت نیز، تجربه تاریخى انقالب اسرررالمى ایران، با پذیرش قاطع والیت امام  

چه والیت  -تواند مایه ضعف اعتقادات مردم در امر والیت خمینى )ره(، نشران داد كه مبناى نصرب هرگز نمى  

 شود. -فقیهمعصومان علیهم السالم و چه والیت

 دست دادن مقبولیتدو. از 

اینكه گفته شود؛ از آنجا كه در نظریه انتصاب، مشروعیّت تصرفات ولیّ فقیه منوط به انتخاب مردم نیست، مردم 

كنند؛ لذا ولیّ فقیه مقبولیت خود را از دست داده و از احسراس همیارى و مشراركت كمترى در امر حكومت مى  

 شود.بهره مىیارى مردم بى

 نقد و بررسى

هاى كند. حضور مردم در صحنهتجربه تاریخى انقالب اسرالمى ایران، خالف این نتیجه را ثابت كرده و مى  الً؛او

نظیر نباشد، در جوامع بشرى امروز گیرى جمهورى اسالمى و مراحلّ پس از آن، اگر بىمختلف در جریان شكل

 به وجوب شرعى پیروى از ولى امر استنظیر است. چنین حضوری صرفاً متكى به اعتقاد دینى مردم، نسبت كم

 باشد.كه این به معنای همان نظریه انتصاب مى

در این احتمال فرض شرده است كه نظریه انتصاب، به معنای نادیده گرفتن مشاركت مردم در امر حكومت   ثانیاً؛

ر بست قدرت و اسرت، در حالى كه در نگرش اسرالمى در كنار مشروعیّت الهى، مقبولیت و اقبال عمومى در كا  

 38پذیرد.اعمال آن نیز مالحظه گردیده و اعمال والیت بدون خواست عمومى انجام نمى

 

                                                           
 .1372ت) مقاله(، پرسمان سال دوم، شماره هفتم، فروردين . براى آگاهى بيشتر ر. ك: شاكرين، حميدرضا، مشروعيت چيس39
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. اگر حكومت و حاكميت اسالمى خواست مردم است؛ چنانچه رأى مردم عوض شد، حاكميت 14پرسشش  

 كند؟اسالمى چه جايگاهى پيدا مى

اعم از امام معصوم یا نایب او مانند ولیّ  -اسالمىبر اساس آیات و روایات متعدّد، مشروعیّت حكومت و حاكم 

وابسررته به رأى مردم نیسررت؛ بلكه رأى، رضررایت، كمك و همدلى مردم، باعث به وجود  -فقیه در عصررر غیبت

 شود.آمدن و تحقق عینى حكومت اسالمى مى

...  شرد من تمام نمى كنندگان نبود و با وجود یاوران، حجّت براگر حضرور بیعت »فرمایند: حضررت امیر )ع( مى 

كسى كه فرمانش »؛ «ال رأى لمن ال یطاع» فرمایند:همچنین مى .41«گذاشتم[ را از دسرت مى رشرته كار ]حكومت 

 41«.شود، رأیى نداردپیروى نمى

 اهللخواه حكومت رسرررول -این سرررخنان همگى بیانگر نقش مردم در پیدایش، تثبیت و كارآمدى حكومت الهى

 است. -و خواه حكومت فقیه در زمان غیبت« علیهم السالم»)ص( و امامان معصوم 

خالصره اینكه؛ حكومت اسرالمى بر اراده تشریعى الهى استوار است و رأى خدا در همه جا مطاع بوده و اعتبار   

نه « لهىمشروعیّت ا»با « مقبولیت مردمى»بنابراین  رأى مردم تا وقتى اسرت كه با دین خدا تنافى نداشرته باشرد.   

در عین حال، حاكم دینى حق اسرررتفاده از زور براى تحمیل حاكمیت خویش را ندارد.  دارد و نه تنافى. تالزمى

رود، بلكه تحقق حاكمیت با مشرركل مواجه اگر نفوذ كلمه ولیّ فقیه از دسررت برود، مشررروعیّتش از دسررت نمى

  گردد كه بحمداهلل این فرض در زمان ما واقع نشده است.مى

اكثریت مردم دیگر تمایلى به ادامه حكومت  -اگر خداى ناكرده -ز تشكیل حكومت اسالمىدر هر صورت بعد ا

واجب اسررت؛ زیرا حكومت اسررالمى همچنان داراى   -حتى اقلیت -نداشررته باشررند؛ باز هم حفظ آن بر همه 

را براى سررازى مقبولیت مردمى هاى فراهممشررروعیّت اسررت. از این رو باید تمامى امكانات و ابزارها و زمینه 

را  هاى نارضایتى مردمكارآمدى حكومت اسالمى و تثبیت، دوام و استمرار آن به كار گرفت. همچنین باید ریشه

شناسایى كرد و در صدد حلّ آن برآمد. اگر این امر محقق نشد و حكومت اسالمى نتوانست حد نصاب مقبولیت 

رد و ادامه حكومت منجر به كشتار، خونریزى به دست آو -كه براى ادامه حفظ و بقاى حكومت الزم اسرت  -را

 شود.تكلیف ساقط مى -اى كه موجب رضایت شارع نباشدبه گونه -و خالصه مفسده عظیمى باشد

                                                           
 البالغه، خطبه سوم.. نهج41
 .26. همان، خطبه 41
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ايده ف. آيا واليت مطلقه فقيه؛ يعنى اينكه او فوق قانون است؟ و در اين صورت همه قوانين بى15پرسشش  

 خواهد بود؟!

فقیه آن است كه شخصى قانون شناس و مراتب آن نیسرت. اسراسراً فلسرفه والیت    ولیّ فقیه، فوق قانون در همه 

متعهد به قوانین و احكام الهى، اداره امور را بر عهده گیرد تا رعایت هنجارها، احكام الهى و مصرررالح اجتماعى 

یه شده فقتضرمین شرود؛ لكن اشرتباه بزرگى در این رابطه پدید آمده و موجب پیدایش دو نظریه در باب والیت   

 است:

 داند.مى« والیت مطلقه فقیه»كند و این را الزمه اى كه او را مافوق قانون تصور مى. نظریه1

 كند.را نفى مى« والیت مطلقه»نگرد و تر از( قانون مى. رویكردی دیگر كه او را مادون )پایین2

اندك  ولیّ فقیه بر قانون نیسرت. كسى كه مالحظه اما بنا به نظر صرحیح، والیت مطلقه فقیه، به معناى برتری بی 

داند كه قوانین داراى درجات و مراتب آشررنایى با علم حقوق و یا احكام و قوانین اسررالمى داشررته باشررد، مى  

و كنترل كننده « حاكم»و كنترل شررونده اسررت و برخى قواعد، « محكوم»متعددى اسررت. بعضررى از آنها قوانین، 

مراتب در قانون این است كه گاهى بین مصالح نهفته در دو حكم، تزاحم ایجاد اسرت. سررّ وجود این سرلسرله     

شررود؛ یعنى، تأمین هر دو مصررلحت، در عمل ممكن نیسررت و ناچار یكى باید به نفع دیگرى كنار برود. در  مى

اراى یابد و به حكم آن باید آنچه دحاكمیت مى -«اهم و مهم»مراننرد قراعرده      -« حراكم »چنین مواقعى، قوانین 

 مصلحت كمتر است، فداى حكمى شود كه مصلحت برتر دارد.

و ارجح در برابر احكام اولیه عادى است؛ زیرا ولیّ فقیه « حاكم»، در واقع پیاده كردن قواعد «والیت مطلقه فقیه»

موظّف است جامعه را به سمت مصالح آن رهبرى و هدایت كند. حال اگر یكى از احكام اولیه دینى، با مصلحت 

این قدرت را دارد كه مصررلحت حیاتى و فراتر جامعه را بر « والیت مطلقه»برتر جامعه در تضرراد و تزاحم افتاد؛ 

آن حكم اولى و فروتر مقدم بدارد. البته باید توجه داشرت كه شرناخت این مصررلحت و تعیین آن بی حساب و   

 ن ولیّ فقیه است.كتاب نبوده و به عهده شخص دارای صالحیت علمی و عملی الزم یعنی هما

ف تواند برخالبه عنوان مثال، اگر در جایى كه مسرجدى بنا شرده اسرت، كشریدن خیابان الزم شد؛ ولیّ فقیه مى    

براى مصالح الزم جامعه اسالمى اجازه تخریب آن را صادر كند.  -كه حرمت تخریب مسرجد است  -حكم اولى

تر جامعه تر و مهمتزاحم اسرررت و رعایت مصرررالح الزم، از قواعد برطرف كننده «والیت مطلقه فقیه»بنرابراین  
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اسرالمى اسرت و بیش از آن قدرتى ندارد. اكنون خود قضاوت كنید كه آیا این به معناى تفوق بر قانون است یا   

 42اختیار داشتن در شناخت وتأمین مصالح عالی و مهم جامعه در برابر آنچه اهمیت كمتری دارد؟

اص فقیه این است كه در شرایط خمطلب تصریح شده و مقتضاى مطلقه بودن والیتدر قانون اساسى نیز به این 

در عملكرد  اى كه دارد اقدام مقتضررى را انجام دهد.تواند براسرراس والیت مطلقهو به هنگام لزوم، ولیّ فقیه مى

اساسى آمده  فقیه منحصرر به آنچه در قانون حضررت امام خمینى )ره(، نیز، شرواهدى بر این كه محدوده والیت  

نیست، وجود دارد. دستور تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و دخالت آن در تأیید قوانین، در قانون اساسى 

آن زمان وجود نداشرت ، اما حضررت امام، براسراس والیت مطلقه، آن نهاد را تأسیس كردند. همچنین در هیچ    

و تعداد اعضا و مسائل مربوط به آن اشاره نشده  و تركیب« شوراى عالى انقالب فرهنگى»قانونى، شورایى به نام 

گیرى از والیت مطلقه فقیه، دسرتور تشكیل این شورا را صادر و تركیب و اعضاى آن  خمینى با بهرهبود، اما امام

ه اشاره نشده بود، اما ب« دادگاه ویژه روحانیت»را معین كردند. همچنین در هیچ قانونى به تشكیل دادگاهى به نام 

ن حضررت امام  این كار انجام گرفت. مورد دیگر اینكه؛ آنچه در مورد رئیس جمهور در قانون اساسى آمده  فرما

كند؛ یعنى هر چه مردم رأى دادند حجت است این است كه رهبر، رأى مردم را در مورد رئیس جمهور تنفیذ مى

مردم انتخاب كردند، در حكم  كنرد، امرا امرام خمینى )ره( در مورد رئیس جمهورى كه   و رهبر فقط امضرررا مى

 .43كنمریاست جمهورى او نوشتند من ایشان را نصب مى

هاى ایشان وجود دارد، از نظر تئورى قائل ها و نوشتهگونه كه در سخنرانىگذشته از اینها حضرت امام )ره( همان

مقدس اسالم و براساس مطلقه فقیه بودند؛ به این معنا كه فقیه در چارچوب و محدوده ضوابط شرع به والیت

در صورت نیاز تصمیم بگیرد و عمل  تواند در هر امرى كه الزمه اداره حكومت استمصالح جامعه اسالمى مى

 كند.

فقیه است و دلیلى و برهانى بر محدودیت آن در فقیه نیز اطالق والیتشایان توجه است كه مقتضاى ادله والیت

 .44وضع شده( وجود نداردچارچوب قانون اساسى و قوانین موضوعه )

 

                                                           
 فقيه.براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر. ك: جوادى آملى، آيةَّللاه عبدَّللا، واليت .42
 .67، ص 13صحيفه نور، ج  . 43
 . براى توضيح بيشتر ر. ك:. 44

 فقيه، آيةَّللاه محمدتقى مصباح يزدى.نظريه واليتالف. نگاهى گذرا به 
 يزدى و محمد جواد نوروزى. آيةَّللاه محمدتقى مصباحفقيه، ب. مردم ساالرى دينى، نظريه واليت
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 . اختيارات ولیّ فقيه در شرايطی كه وی ارتباطی با وحى الهی ندارد، چگونه قابل توضيح است؟16پرسش 

براى روشن شدن این موضوع، الزم است به صورت مختصر، این نكته بررسى شود كه اصوالً هدف از ارتباط با 

توان به دو هدف مهمى را بر عهده دارد؟ در پاسررخ مى وحى و عالم غیب چیسررت؟ و این ارتباط چه كار ویژه

 عمده اشاره كرد:

ن شرررود و بدوپیامبر )ص( از طریق وحى و ارتباط با ماوراى طبیعت، بر حقایق و معارف دینى واقف مى یكم؛

ف لآنكه در این دریافت دچار خطا و یا تردیدى شود، راه صحیح زندگى و اصول و قوانین الهى را در ابعاد مخت

زندگى انسررانى به كار بسررته و با ابالا و اجراى آنها موجبات هدایت و رسررتگارى جامعه بشرررى را به وجود   

 آورد.مى

پیامبر )ص( از طریق وحى، داراى والیت و مشررروعیّت الهى و سرریاسررى در هدایت و رهبرى جامعه براى  دوّم؛

 خود و جانشینان خود است.

 دارند:آیات زیر بر این معنای دوم داللت 

 45«.بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ النَّبِیُّ أَوْلى»

 46...«.یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ »

 47...«.یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ »

ت كه با انقطاع وحى نیز هیچ گونه خللى در اصل این مسئله )والیت و مشروعیّت الهى و سیاسى در باید دانسر 

در زمان حاضر  واسطه و یا با واسطه است.شرود؛ زیرا ارتباط با غیب، اعم از ارتباط بى رهبری جامعه( وارد نمى

عام، منصرروب از سوى امامان معصوم به صرورت   -با توجه به ادله متعدد نقلى و عقلى -نیز فقیه جامع شررایط 

باشد؛ هر چند خودش مستقیماً با وحى ارتباط ندارد )همان طور كه امامان و پیامبر اكرم )ص( مى« علیهم السالم»

رتبط او، منصوب و مجایگاه شرعى و شخصیت حقوقى  معصوم علیهم السالم نیز با وحى ارتباط نداشتند(؛ ولى

 با وحى الهى است.

                                                           
 .7(، آيه 33. احزاب)  45
 .76(، آيه 3. مائده)  46
 .39(، آيه 4. نساء) 46
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 يا ولیّ فقيه حق دخالت در امور شخصى و نظر دادن در اين امور را دارد يا نه؟. آ17پرسش 

گذارى جمیع اختیارات حكومتى و سیاست» نویسد:فقیه در كتاب البیع مىامام خمینى در رابطه با گستره والیت

 «.باشدپیامبر اكرم و ائمه علیهم السالم براى فقیه ثابت است و هیچ فرقى معقول نمى

اما اگر براى پیامبر و امام معصوم والیت و اختیار بر طالق دادن مرد، همسرش را و یا ... »آورد: اى دیگر مىدر ج

 49«.بدون هیچ مصلحت عمومى باشد، این والیت براى فقیه ثابت نیست

ر ى دكه هیچ ارتباطى با نظام اجتماع، در جامعه اسالمى ندارد و یا حكم تام -پس دخالت در امور شخصى افراد

از اختیارات ولیّ فقیه نیست؛ بلكه ولیّ فقیه صاحب اختیار امورى است كه به نوعى  -مورد آن وارد نشده است

شود. لذا اگر همان طالق همسر و مسائل و امور شخصى به نحوى با اداره جامعه و حكومت اسالمى مرتبط مى

 پردازد.لّ و فصل آن مىبا نظام اجتماعى مرتبط گردد، ولیّ فقیه مداخله نموده و به ح

 

. چرا ولیّ فقيه با اينكه به وسيله خبرگان منتخب مردم ايران انتخاب شده است، بر تمام شيعيان 18پرسش 

 جهان واليت دارد؟

یست؛ اى دارد كه هرچند با یكدیگر متنافى نفقیه از دو دیدگاه، قابل بررسى است و هر یك نتایج ویژهمسئله والیت

 چشمگیرى با هم دارد:ولى تفاوت 

 یك. از منظر قانون اساسى

رباره چه د -با توجه به اینكه قانون اساسى هر كشورى، در قلمرو همان كشور اعتبار دارد؛ از این رو حاكمیتش را

 تواند سایه گستر سازد و نسبت به ماوراى آن، قدرت نفىتنها در گستره كشور مربوطه، مى -فقیه یا غیر آنوالیت

 ات چیزى را ندارد.و اثب

 دو. از نقطه نظر مذهبى

                                                           
 .2. البيع، ج 47
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توانند هاى مختلف، مىیابد؛ یعنى، پیروان آیین واحد در سرزمینترى مىفقیه گستره وسیعبر این اساس والیت

تعیین تواند سیستم و رهبر واحدى را براى آنان، با معیارهاى خاصىنظام و رهبرى واحدى را برگزینند و یا دین مى

گرش اسالمى، مسلمانان امّت واحد و داراى سرزمین و مرز فرهنگى ایدئولوژیكى مشترك، سرنوشت كند. در ن

كند كه داراى رهبرى واحد نیز باشند كه بتواند باشند. این مسئله ایجاب مىمشترك وحتى دشمنان مشترك مى

 د.پارچه و هماهنگ، به سمت اهداف مورد نظر به حركت درآورتمام امّت را به طور یك

بنابراین خاستگا والیت بر جهان شیعه و جهان اسالم، آراى چند میلیون ایرانى نیست؛ بلكه مبانى دینى است. بلى 

ترین فرد شناسایى و والیت او فعلیت ترین كانون تشیع در جهان، شاخصنقش این آرا آن است كه در بزرگ

خود را نیز بشناسند و بر اساس رهنمودهاى او، « طاعهولى واجب اال»توانند یابد و از این طریق امّت اسالم مىمى

 خط سیر سیاسى و اجتماعى خویش را تنظیم كنند.

 

 كند؟فقيه چه جايگاهى پيدا مى. در صورت تشكيل چند حكومت اسالمى در دنيا، واليت19پرسش 

 شود:حلّ این مسئله در گرو توجه به چندین متغیر است كه در ذیل به بعضى از آنها اشاره مى

 یك. نظریه مشروعیّت

فقیه همانطور كه گفته شد دو دیدگاه اساسى وجود دارد: ( والیتLegitimacyدر رابطه با مبناى مشروعیّت )

 یكى نظریه نصب و دیگرى انتخاب.

نصب  از جانب خداوند به والیت ولیّ فقیه -كه بیشتر فقها بر آن هستند -بنا بر دیدگاه نصب . نظریه نصب؛1

است. البته نصب ولیّ فقیه، نصب شخص خاصى نیست؛ بلكه نصب عنوان است؛ یعنى، هر كس كه جمیع شده 

و  تعالى براى والیترا داشته باشد، از سوى حق -مطابق با معیارها و استانداردهاى شریعت -شرایط الزم رهبرى

 سالمى است و تا آنجا كه مانعىرهبرى امّت نصب گردیده است. براساس این نگرش، ولیّ فقیه رهبر جمیع امّت ا

هاى در اعمال والیت وجود نداشته باشد، دایره حكومت او گسترده است. بنابراین در صورت تعدد حكومت

كند و ها را براى رهبرى امّت داشته باشد، والیت بر كل پیدا مىاسالمى، آن كس كه بیشترین امتیاز و شایستگى

 كنند.مىهاى او حكومت بقیه در دایره هدایت
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هاى الزم براى رهبرى را اعالم فرموده و مردم را موظّف براساس این نگرش، شارع فقط ویژگى . نظریه انتخاب؛2

فقیه( را با شرایط تعیین شده در شریعت انتخاب كنند؛ لیكن مشروعیّت حكومت ساخته است كه رهبرى )والیت

 اى است كه او را انتخابیره رهبرى ولیّ فقیه در حوزهبه انتخاب مردم است، نه به نصب شارع. در این صورت دا

كند. بنابراین اگر چند جامعه اسالمى هر كدام رهبرى براى خود اند و به دیگر كشورهاى اسالمى سرایت نمىكرده

 برگزینند، هر یك فقط در حوزه انتخابیه خود نفوذ خواهند داشت.

 دو. شرایط و واقعیات جهانى

ها است و مرزبندى در نگاه اسالم اى استعمارى براى جداسازى ملتشكل كنونى، شیوه اگر چه مرزبندى به

توان مرزهاى موجود را نادیده مرزبندى اعتقادى و دینى است. اما به عنوان یك واقعیت در عصر كنونى، نمى

كه همه داراى  دانددست مىپارچه و یكگرفت؛ لیكن به طور اساسى، اسالم جمیع امّت اسالمى را ملتى یك

باشند و هرگونه تفرقه، تشتت و جدایى، امرى سرنوشت، دین، فرهنگ، آیین، نظام سیاسى و رهبرى واحدى مى

 عارضى و تحمیلى بر پیكر امّت اسالمى است.

 شود:با توجه به این نگرش پاسخ سؤال چنین مى

كل امّت اسالمى سریان و جریان دارد به عنوان حكم اولى اسالمى، رهبرى ولیّ فقیه یك پارچه است و بر  یكم.

 تر است.هاى متعدد، در رأس همه و آن كس قرار دارد كه از همه شایستهو در صورت وجود حكومت

هاى مشترك وجود نداشته باشد، هر گیرىبه عنوان حكم ثانوى؛ یعنى، در صورتى كه امكان اتحاد و تصمیم دوم.

كن اصل بر وحدت امّت و نظام و رهبرى است. امتیاز این دیدگاه، این رانند؛ لییك در دایره كشور خود حكم مى

كند و در صورت عملى شدن، یك است كه جمیع امّت را یك پارچه و داراى سیاست و نظام دفاعى واحد مى

 آورد.قدرت بزرگ جهانى از نیروهاى مسلمین پدید مى

 

 ور تبعيت كنند؟. آيا الزم است اهل سنّت از ولیّ فقيه در همه ام21پرسش 

احیه داند؛ بلكه الزام در نفقهى، كسى آنان را ملزم به پیروى از ولیّ فقیه نمى -به طور مسلم در احكام فردى یكم.

 مسائل اجتماعى و حكومتى است.
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اى، وحدت رویه الزم است و بدون آن آنارشیسم و هرج و مرج ناپذیر است؛ زیرا در هر جامعهاین امرى اجتناب

رو نه تنها اهل تسنن؛ بلكه غیرمسلمانان نیز در حكومت اسالمى، باید قوانین و هنجارهاى آید. ازاینپدید مى

 اجتماعى اسالم را بپذیرند؛ مگر دایره خاصى از امور كه قابل استثنا است.

ونه دانند؛ به عنوان نمفقهاى برجسته اهل تسنن، پیروى از علماى شیعه و تقلید از آنان در احكام را جایز مى دوّم.

توان به فتواى شیخ محمود شلتوت )رئیس جامع االزهر مصر( توجه كرد كه در آن به حقانیت تشیع اعتراف مى

 48سلمین جایز دانسته شده است.ها مشده و اطاعت در مسائل دینى از مذهب شیعه، براى همه فرقه

دانند؛ به ویژه اگر او فقیه عادل و با تقوا همه فقهاى اهل تسنن، اطاعت از حاكم مسلمان را واجب مى سوّم.

 51باشد.

 

 شود؟فقيه اقدام به تصدى حكومت كرد، آيا وظايف بقيه فقيهان و مراجع ساقط مى. اگر واليت21پرسش 

 در روایات سه منصب براى فقیهان مشخص شده است:به اعتقاد بیشتر فقهاى شیعه، 

دان كه مردم ب -هاى استنباطىتواند در مسائل فرعى و موضوعیعنى، هر فقیه جامع شرایط مى . منصب افتا؛1

بقیه  فقیه، ازفتوا دهد. این منصب بدون هیچ اشكالى براى همه فقیهان ثابت است و در زمان والیت -نیازمندند

 شود؛ زیرا مجتهد حق ندارد از مجتهد دیگر تقلید كند.فقها ساقط نمى

یعنى، هر فقیه جامع شرایط در دوران غیبت، حق دارد به حلّ و فصل دعاوى و مرافعات  . منصب قضاوت؛2

بپردازد و براساس ایمان و بیّنات، حكم الهى را صادر كند. نقض این حكم بر خود او و متخاصمین و حتى فقیهان 

 باشد.واجب مى -حتى بر مجتهدان و مراجع تقلید -ت و پاسداشت آندیگر، حرام اس

منظور از آن همان حكومت و اداره كشور و اجراى قوانین شرع است. این منصب به نحو عام،  . منصب والیت؛3

 مبراى تمامى فقیهان ثابت است؛ ولى زمانى كه یكى از آنان اقدام به تشكیل حكومت كند، تمامى فقیهان دیگر ملز

                                                           
 محمود، سيرى در تعاليم اسالم، ترجمه دكتر سيدخليل خليليان. . براى آگاهى بيشتر ر. ك: شلتوت، عالمه49
 فقيه از ديدگاه اهل سنت.زاده، دكتر فاروق، واليتبراى آگاهى بيشتر ر. ك: صفى 51
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باشند و دیگر جایز نیست كه در امور مربوط به حكومت، مداخله كرده و براى ولیّ فقیه ایجاد از او مى به اطاعت

 مزاحمت كنند.

 دالیل اطاعت

 دالیل این امر، عبارت است از:

گونه كه براى كسى جایز نیست در امور مربوط به والیت ولیّ فقیه جانشین و وارث پیامبر )ص( است. همان یكم.

آن حضرت مزاحم او شود؛ به مقتضاى وراثت جایز نیست كه مزاحم ولیّ فقیه در امور مربوط به اداره حكومت 

 شود.

دانند، پس اگر كسى ب خروج از عدالت مىاز این رو همه فقیهان مزاحمت با ولیّ فقیه شرعى را حرام و موج

 51نسبت به ولیّ فقیه حاكم مزاحمت كند از عدالت ساقط شده و دیگر والیتى ندارد تا تزاحم فقیهان پدید آید.

حكم الحاكم الجامع للشرایط ال یجوز نقضه »   نویسد:آیةاللَّه سید محمد كاظم یزدى در كتاب العروة الوثقى مى

حكمى صادر كند هیچ كس حق  -با فرض دارا بودن شرایط شرعى -؛ یعنى اگر حاكم52..«و لو لمجتهد آخر .

 نقض و مخالفت با آن را ندارد، حتى اگر مجتهد دیگرى باشد. این مسئله فتواى جمیع فقها است.

ه طور ها، این است كه در امور حكومتى و اداره جامعه، دخالت دیگران را بطریقه عقال و بناى همه حكومت دوّم.

دانند. این سیره حداقل در حكومت صالح مستقل و بدون اجازه مسؤوالن مربوط در امور حكومتى، صحیح نمى

 مورد امضاى شارع است.

برپاداشتن نظام و حفظ آن از نابسامانى از واجبات ضرورى است و تعدّد حاكمان مستقل در سرزمین واحد،  سوّم.

موجب به هم خوردن نظم جامعه و زیان عمومى  -بدون اجازه حاكم -با دخالت افراد متعدد در شئون حكومت

شود. مسؤولیت حفظ نظام و اداره حكومت و تأمین مصالح عامه مسلمانان، به تمركز اعمال والیت مسلمانان مى

 53و اطاعت دیگران نیاز دارد.

                                                           
 .316 -314، ص 2ر. ك: امام خمينى، كتاب البيع، ج   51
 اد و تقليد.، باب اجته36، مسئله 1. يزدى، آيةَّللاه سيد محمدكاظم، العروة الوثقى، ج 52
 (.313، ص 3. براى آگاهى بيشتر ر. ك: نجفى، زين العابدين، امام خمينى و حكومت اسالمى) مجموعه آثار، ل ج 53
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تابع محض آن است و دیگر  حاكم اسالمى، مُجرى احكام الهى است و او نیز مانند همگان مشمول قانون الهى و

 كه از سوى والى انشا شده است پیروى و تبعیت كنند. -باشند و باید از این حكم الهىفقیهان نیز چنین مى

اى كه منجر به ایجاد مزاحمت براى فقیه حاكم و باعث هرج و مرج نشود )حوزه توانند در محدودهفقها مى :نكته

كند، اقدام كنند؛ همچون انجام دادن فقیه حاكم در آن مداخله و اعمال والیت نمىافتا( و نیز در محدده امورى كه 

ها و یا بعضى از امور حسبه )امورى كه خداوند راضى به ترك و زمین ماندن آنها نیست( در سطح شهرستان

یره گرفتن خمس و زكات و دیگر وجوه شرعى از مردم و صرف آنها در مصارف شرعى. همچنان كه ذكر شد دا

جواز این امور، تا آنجا است كه به تزاحم، هرج و مرج و اختالل نظم كشیده نشود و آسیبى به نظام اسالمى 

 نرساند.

توان گفت كه فقيه اعلم بايد از ولیّ فقيه شود؟ آيا مى. اگر يكى از فقيهان اعلم باشد، چه مى22پرسش 

 پيروى كند؟

یط از طرف امام معصوم )ع( منصوب به نصب عام است، نه نصب ، فقیه جامع شرا«فقیهوالیت»بر اساس ادله 

 خاص؛ لذا در مورد فقیهان یك عصر، دو فرض متصور است:

ط تر از دیگر فقیهان در تمامى شراییك فقیه اعلم از دیگران در امر رهبرى و تواناتر و بافضیلت فرض نخست.

رهبرى نصب شده است. براى نصب، سه پیامد براى « تعیین»مربوط به آن باشد. در این صورت او به نحو 

 مترتب است:

 الف. بر خود او واجب است كه این منصب الهى را بپذیرد و بر اساس آن عمل كند.

 واجب است كه والیت او را بپذیرند. -چه فقیهان و چه مردم -ب. بر دیگران

 یك نفر والیت دارد و بس. ج. در این فرض دیگر تزاحم دو یا چند ولیّ فقیه متصور نیست؛ زیرا تنها

اینكه هیچ یك از فقیهان در شرایط رهبرى، اعلم و افضل نباشد و همگى یا چند نفر تقریباً مساوى  فرض دوم.

 هم باشند؛ چه در مسائل فقهى و چه در مسائل مربوط به مدیریت و رهبرى. این صورت چند پیامد دارد:

 این امر را بر عهده بگیرند.الف. بر همه آنان واجب كفایى است كه تصدى 
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ب. همین كه یكى از ایشان اقدام به اعمال والیت و رهبرى كرد و یا به وسیله انتخاب مردم، قدرت به او واگذار 

 شود.شد؛ از بقیه فقیهان ساقط مى

 ج. بر فقها و دیگر مردم واجب است كه از ولیّ فقیه در امور حكومتى اطاعت كنند.

 

 تعارض بين نظر ولیّ فقيه با نظر مرجع تقليد چه بايد كرد؟. در موارد 23پرسش 

ود. تقسیم نم« اجتماعى و سیاسى»و احكام « شرعى فردى»توان به دو دسته احكام احكام و مسائل اسالمى را مى

اط كه در كشف و استنب -در احكام شرعى فردى، هر شخصى براى تعیین وظیفه و تكلیف خود، به مجتهد اعلم

 كند.مراجعه مى -دیگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقلید خود برگزیدهاحكام از 

گونه مشكلى به از آنجا كه چنین احكامى به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاواى مختلف، هیچ

 آورد و هر شخص موظف به تقلید از مرجع تقلید خود است.وجود نمى

 شود:ه دو دسته تقسیم مىاحكام اجتماعى و سیاسى ب

در مسائلى كه در عین اجتماعى بودن، كارى به امور الزامى حكومتى و قوانین و مقررات دولتى ندارد؛ اگر  یكم.

كى، هاى بانمرجع تقلید نظر خاصى داشته باشد، باید نظر مرجع تقلید اجرا گردد؛ مثلًا در بعضى از عملیات

آنجا كه حكومت اسالمى مردم را موظّف به انجام آنها نكرده و مردم  مراجع تقلید نظرات خاصى دارند و از

مخیرند، لذا باید از نظر مرجع تقلید اطاعت نمود. به عنوان مثال اگر نوعى قرارداد بانكى از سوى جمهورى 

 دانشاسالمى مجاز شناخته شود؛ ولى یكى از مراجع تقلید آن معامله را ربوى و حرام بداند، بر آن مرجع و مقل

 54واجب است كه از آن پرهیز كنند.

مسائلى كه در آنها حكم حكومتى و قوانین و مقررات الزامى از طرف دولت اسالمى وجود دارد و  دوم.

اعم از ولیّ فقیه،  -سازد. در این موارد تمامى افراد جامعهمخاطبان خود را موظف به اطاعت و اجراى آن مى

اند. در چنین مواردى اگر بین فتواى ها و مقررات حكومتبه اجراى فرمان موظف -مراجع تقلید و مقلدان آنان

                                                           
 (. براى آگاهى بيشتر ر. ك:1)  54

 ؛46فقيه واليت، فقاهت و عدالت، ص الف. آيةَّللاه جوادى آملى، واليت
 .32خمينى، ص  هاى فقهى سياسى امامزاده، كاظم، انديشهب. قاضى
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مراجع تقلید با حكم حكومتى، تعارض و اختالف پیش بیاید؛ نظر حكومت و ولیّ فقیه همیشه مقدم است؛ 

 اند.چنان كه فقها در مورد قضاوت تصریح كرده

ر موردى قضاوت كرد، قضاوت او براى دیگران هاى عملیه نیز آمده است: اگر یك قاضى شرع دحتى در رساله

 حجت است و نقض حكم او حتى از طرف قاضى دیگرى كه اعلم از او باشد، حرام است.

قیام براى تشكیل حكومت و اساس دولت اسالمى از قبیل واجب »فرماید: باره مىحضرت امام )ره( در این

ه تشكیل حكومت شود، دیگران باید از او تبعیت كفایى است بر فقهاى عدول؛ پس اگر یكى از آنان موفق ب

 55«.كنند

 البته اگر ولیّ فقیه خطاى آشكارى مرتكب شد؛ پیروى از او جایز نیست.

 56«.حكم الحاكم الجامع للشرائط الیجوز نقضه ولو لمجتهد آخر اال اذا تبین خطأه»

 

 . حكومت مطلقه واليى چه تفاوتى با حكومت استبدادى دارد؟24پرسش 

هاى حكومت والیى فقیه در قانون اساسى، هاى حكومت استبداى را مطرح و آنها را با ویژگىابتدا ویژگىدر 

 اند:هاى زیر مشتركهاى استبدادى با همه تنوعى كه دارند، در ویژگىكنیم. حكومتمقایسه مى

 كند.اى خاص، بدون رضایت مردم بر آنان حكومت مى. شخص یا طبقه1

 كند.حكومت، فوق قانون است و هیچ قانونى آن را محدود نمى. دامنه قدرتِ 2

 وجود ندارد. -هاى خاص نظارتىنه از سوى مردم و نه از سوى دستگاه -. ساز و كارى براى كنترل حكومت3

ها وجود ندارد. كه با مراجعه به قانون اساسى جمهورى اسالمى در نظام والیى فقیه هیچ یك از این ویژگى

 وان آن را تبیین كرد؛تایران، مى

                                                           
 .477و  473، ص 2البيع، ج (. امام خمينى، كتاب1)  55
 ، باب اجتهاد و تقليد.36(. عروةالوثقى، مسئله 2)  56
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درصد مردم به تصویب رسید. در ادامه نیز  89/ 2قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران، با پذیرش قاطع  یكم.

 هرگونه تغییرى در قانون اساسى باید به تصویب مردم برسد.

چنین دارند. همطبق قانون اساسى، مردم در تعیین ولیّ فقیه، از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت 

گذارى و اجرایى حكومت، از طریق انتخابات مجلس شوراى اسالمى و انتخابات ریاست آنان در مجارى قانون

 جمهورى نقش دارند.

هاى استبدادى وجود ندارد؛ بلكه در این سه نحوه دخالت مردم در حكومت، نه تنها در هیچ یك از حكومت

 شود.كت گسترده مردم مشاهده نمىها، چنین دخالت و مشارترین نظاممردمى

هاى دامنه قدرت ولیّ فقیه در قانون اساسى، به دو شكل محدود است كه به كلى با قدرت در حكومت دوم.

 شود:استبدادى متفاوت مى

كلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، ». در اصل چهارم قانون اساسى آمده است: 1

؛ یعنى، قوانین اسالم اولین محدود «نظامى، سیاسى و غیر اینها باید بر اساس موازین اسالمى باشدفرهنگى، 

 تر تعیین كننده اختیارات او است.كننده قدرت ولیّ فقیه و یا به تعبیر دقیق

، با . ولیّ فقیه در برابر قانون اساسى تعهد داده است. و عالوه بر تعهد الهى خود به اجراى احكام اسالم2

 پذیرش منصب والیت در مجراى قانون اساسى، تعهدى نسبت به قانون اساسى دارد.

قید و شرط بودن اعمال قدرت او نیست؛ بلكه بدین معنا است كه فقیه، به معناى بىبنابراین مطلقه بودن والیت

مت با آن درگیر اى خاص از مسائل اجتماعى نیست و همه آنچه را كه یك حكواختیارات او، محدود به حوزه

 گیرد. اما اعمال قدرت در هر حوزه، باید بر اساس موازین اسالم باشد.است، در بر مى

تنها یك اصطالح فقهى در مقابل والیت مقیّده است، نه آن كه « والیت مطلقه»در « مطلقه»به عبارت دیگر واژه 

 به معناى فقدان هرگونه قاعده و قانون و ضابطه باشد.

 كند:سوء تفاهم را برطرف مى« مطلقه»ت ذیل در ارتباط با واژه اشاره به نكا

ها و . والیت مطلقه در مقابل والیت محدودى است كه فقها در زمان طاغوت داشتند و به خاطر محدودیت1

توانستند در امور اجتماعى چندان دخالت كنند؛ اما بعد از پیروزى انقالب و تشكیل موانع پیش رو، نمى
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اسالمى، فقیه جامع شرایط رهبرى، در رأس حكومت قرار گرفته براى اجراى احكام اسالمى، از مطلق حكومت 

 اختیارات الزم براى اداره جامعه برخوردار شد.

 -الشرایط در عصر غیبت دو دیدگاه فقهی كالن وجود دارد. الف. در خصوص محدوده اختیارات فقیه جامع2

از فقها محدوده اختیارات فقیه را مقیّد می دانند برخی مقید به منصب اِفتاء  طرفداران والیت مقیده فقیه: برخى

می دانند )مانند آیت اهلل گلپایگانی( وبرخی مقید به منصب قضاوت می دانند)مانند مرحوم نایینی( و برخی مقید 

 خویی( امور حِسبیّه از قبیل سرپرستى ایتام، سفیهان و دیوانگان می دانند)مانند آیت اهلل  به

اما دسته ى دیگر از فقها  معتقد به والیت مطلقه ی فقیه هستند )مانند مرحوم امام خمینی، سید كاظم حایری،  

اكمیت فقیه، حمقام معظم رهبری و...( . این فقها با استدالل عقلى و مستند به روایات، معتقدند فلسفه والیت

 گیرد و، ولیّ فقیه در رأس حكومت اسالمى قرار مىهاى دینى با تشكیل حكومت اسالمى استاسالم و ارزش

هر آنچه از اختیارات و حقوقى كه براى اداره حكومت الزم و ضرورى است براى او وجود دارد و از نظر اداره 

توان تفاوتى بین او و امام معصوم )ع( قائل شد. آرى، از لحاظ مقامات علمى و الهى كسى قابل حكومت، نمى

فقیه، مسئله اداره حكومت اسالمى است. در واقع، والیت مطلقه فقیه ن نیست، اما مسئله والیتقیاس با معصوما

 تر از افتاء، قضاء و امور حسبیه است.به معنى برخوردارى ولیّ فقیه از اختیاراتى وسیع

 ت از. اگر به لحاظ قانونى، كشور دچار معضل یا بن بست شد، ولیّ فقیه براى اداره حكومت و برون رف3

طور كه حضرت امام خمینى )ره( در تعارض بحران، محدود به اختیارات مصرح در قانون اساسى نیست، همان

بین مجلس شوراى اسالمى و شوراى نگهبان، راهكار را در تأسیس شوراى تشخیص مصلحت دیدند، در حالى 

 بینى نشده بود.كه در قانون اساسى چنین شورایى پیش

یارات به منزله رها بودن ولیّ فقیه از هر قید و ضابطه و قانون و اداره مستبدانه و روشن است كه این اخت

بخواه از سوى فقیه نیست؛ بلكه فرض آن است كه این حقوق و اختیارات الزمه اداره یك حكومت است و دل

 مل كند.تواند به وظیفه خود عشود و حاكم بدون آنها نمىنبودِ آن باعث اختالل در مدیریت كشور مى

 ذكر شود.صراحت در قانونبینى نیست تا بهازسوى دیگر همه معضالت قابل پیش

 هاى استبدادى وجود ندارد:اى كه در نظامشود؛ سه ناحیهحكومت والیى فقیه از سه ناحیه نظارت مى سوم.

 ولیّ فقیه باید داراى سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درایت. . نظارت درونى؛1
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دارد؛ او را از اتكا به غیرقانون الهى باز مى« فقاهت»كند. این سه شرط، او را از درون نظارت مىهر یك از 

او را از خودرأیى و ترك مشورت « درایت»دارد و هاى شخصى و نفسانى بازمىاو را از اعمال خواسته« عدالت»

صى فقیه است؛ یعنى، اگر شختكند. این سه شرط از شرایط ثبوتى والیبا اندیشمندان و متخصصان حفظ مى

یكى از این سه شرط را نداشته باشد، واقعاً والیت ندارد و مرجع تشخیص این شرایط در جمهورى اسالمى 

 مجلس خبرگان است. -چه در حدوث والیت و چه در بقاى آن -ایران

ط كه داراى شرای -مجلس خبرگان، عالوه بر وظیفه انتخاب رهبرى . نظارت مستمر نمایندگان مجلس خبرگان؛2

وظیفه نظارت بر استمرار این شرایط و نظارت بر چگونگى اعمال قدرت و رعایت  -گانه مذكور استسه

 شرایط اسالمى و قانونى در آن را نیز بر عهده دارد.

 كنند:در جمهورى اسالمى مردم از دو طریق اعمال نظارت مى . نظارت مردم بر رهبرى؛3

ن مجلس خبرگان، به صورت غیرمستقیم، از طریق مجلس خبرگان بر رهبر نظارت الف. با انتخاب نمایندگا

 دارند.

نظارت افكار عمومى را بر  -كندكه در قانون اساسى فضاى سالمى براى مطبوعات فراهم مى -ب. آزادى بیان

یفه این وظ توانددهد. هرگاه مطبوعات، به راستى برخاسته از افكار عمومى مردم باشد؛ مىحكومت تشكیل مى

را به صورت مستقیم در توجه دادن ولیّ فقیه به خواست مردم و به صورت غیرمستقیم در جهت دهى عمومى 

 مردم در انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به خوبى انجام دهد.

 هاى استبدادى وجود ندارد.این سه نوع نظارت، در حكومت

 

ه فقيتوان بر واليتهايى مىمكانيسمى وجود دارد؟ و از چه راه. در مقابل خطاهاى ولیّ فقيه چه 25پرسش 

 نظارت كرد؟

 پذیر است:هاى زیر امكانفقیه از راهكنترل حكومت بر والیت

. انتخاب نمایندگان الیق براى مجلس خبرگان رهبرى كه وظیفه قانونى تعیین رهبر و نظارت بر او را بر عهده 1

 دارند.
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گذارى و اجرایى حكومت )مانند انتخاب نمایندگان مجلس شورا و براى مجارى قانون . انتخاب افراد شایسته2

 ریاست جمهورى(.

. نقد و بررسى و انتقادهایى كه از طریق مجارى قانونى در سطح عموم مردم یا خصوص مسؤوالن ارائه 3

مقام معظم رهبرى و ... ارائه  ها و وسایل ارتباط جمعى، دیوان عدالت ادارى، دفترشود )مانند آنچه در رسانهمى

 شود(.و یا از طریق نمایندگان مردم در مجلس نظارت مى

 گیرد.. اعتراضاتى كه پس از به ثمر نرسیدن انتقادها از مجارى اولیه صورت مى4

مطرح شده است و پیشینه « نصیحت به زمامداران»موضوعى كه در سؤال آمده، در فرهنگ دینى ما با عنوان 

مرسوم شد و پس از آن نیز از سوى آن « حجةالوداع»پیامبراكرم )ص( در  دارد. این تعبیر از زمانطوالنى 

 حضرت و ائمه اطهار علیهم السالم با همین عنوان ارائه گردید.

پیامبر اكرم )ص( در مسجد خیف ]در منا[ براى مردم خطبه خواند و فرمود: سه خصلت »امام صادق )ع( فرمود: 

چ فرد مسلمانى با آن خیانت نكند: خالص كردن عمل براى خدا، خیرخواهى )نصیحت( است كه دل هی

 «.پیشوایان مسلمین و همراه بودن با جماعت

 57«.از گفتن حق یا رأى زدن )مشورت( در عدالت باز نایستید»فرماید: حضرت امیر )ع( نیز در این باره مى

هاى اجرایى ظفیم كه در تمام امورى كه مربوط به دستگاهشما و ما مو»امام خمینى )ره( در این باره فرمود: 

 .59«است، امر به معروف كنیم

كلكم راع و كلكم » مان مسؤولیم، نه مسؤول براى كار خودمان، مسؤول كارهاى دیگران هم هستیمهمه»و 

ا هم شم . همه باید نسبت به هم رعایت بكنند. مسؤولیت من هم گردن شما است. مسؤولیت«مسؤول عن رعیته

 گردن من است.

 «.باید نهى از منكر بكنید، امر به معروف بكنید

                                                           
 .414و  413، ص 1(. اصول كافى، ج 1)  56
 .244، ص 13(. صحيفه نور، ج 2)  57
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 58«.تان كارى بكند و دیگرى ساكت باشد او هم مسؤول استاگر یكى»و 

 از دیدگاه اسالم نصیحت و انتقاد خیرخواهانه به حاكمان، وظیفه مردم و حق حاكم معرفى شده است.

 فرماید:حضرت امیر )ع( مى

 «علیكم فالوفاء بالبیعة والنصیحة فى المشهد والمغیب واالجابة حین ادعوكم والطاعة حین امركمو اما حقى »

كه به بیعت وفا كنید و نهان و آشكارا حق خیرخواهى را ادا نمایید و زمانى كه  اما حق من بر شما این است»؛ 

 61«.اعت نماییدكنم، اطكنم، اجابت كنید و زمانى كه امر مىشما را براى كارى دعوت مى

 چگونگى نصیحت

 امام على )ع( فرمود: . باید نخست حق و عدل را شناخت؛1

 «فال تكفّوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل»

 «.از گفتن حق یا رأى زدن در عدالت باز نایستید»؛ 

ت دانسكه مىحضرت امیر )ع( در نصیحت عثمان آن قدر كوشید، با آن ها ترسید؛ها و سوء ظن. نباید از اتهام2

 نویسد:گیرد. از این رو در نامه خود به معاویه مىمورد سوء ظن قرار مى

جویى شد عیبهایى كه از او آشكار مىاثر بدعت -[ نیست كه از اینكه به عثمان بر]این گفتار من دلیل بر آن» 

ى كه هیچ گناهى ندارد و كسى ا. اگر ارشاد و راهنمایى من نسبت به او گناه بود؛ چه بسا سرزنش شده-كردممى

سان كه توانایى دارم. خواهم مگر اصالح، آنكه بسیار پند دهد، تهمت و بدگمانى به دست آورد. لیكن من نمى

 61«.كنم و بازگشت من به سوى او استتوفیقى ندارم مگر به كمك و یارى خدا. به او توكل و اعتماد مى

                                                           
 .71و  46، ص 7(. همان، ج 3)  59
 .34البالغه، خطبه (. نهج1)  61
 .27نامه  (. همان،2)  61
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أُبَلِّغُكُمْ » كند كه:قرآن از زبان حضرت هود نقل مى را گفت؛ . باید در نصیحت كردن امین بود و حقایق3

 «.رسانم و براى شما خیرخواهى امینمهاى پروردگارم را به شما مىپیام»؛ 62«رِساالتِ رَبِّى وَ أَنَا لَكُمْ ناصِحٌ أَمِینٌ

قول  قرآن از افتد؛. باید در نصیحت و انتقاد كردن نیت را پاك كرد و قصد اصالح داشت تا نصیحت مؤثر 4

 «.خواهمام نمىجز اصالح به اندازه توانایى»؛ 63«إِنْ أُرِیدُ إِلَّا الْإِصْالحَ مَا اسْتَطَعْتُ» گوید:شعیب مى

 حضرت على )ع( فرمود:

 «مناصحك مشفق علیك محسن الیك ناظر فى عواقبك مستدرك فوارطك»

اندیشد و كند، به عواقب كار تو مىوبى مىكند، دلسوز تو است، به تو خكسى كه تو را نصیحت مى»؛ 

 .64«كندهایت را جبران مىكاستى

 65«انتقاد براى ساختن، براى اصالح امور الزم است»امام راحل )ره( نیز فرمود: 

در اسالم با اینكه حق نصیحت، انتقاد، تحقیق و بررسى مردم نسبت به  . باید حرمت حاكم اسالمى حفظ شود؛5

 زمامدار پذیرفته شده است؛ در عین حال از حفظ حرمت رهبرى در جامعه غفلت نگشته است.

 فرماید:حضرت على )ع( در دستورات خود به مالك اشتر مى

 «مالءء بها علیك فى خالف لك بحفرةِ فمن التبطره الكرامة فیجترى»

كسى را برگزین كه مقام و بزرگوارى او را سركش نسازد كه جسارتش باعث مخالفت علنى با تو در میان »؛ 

 66«.مردم باشد

اصل كوچك نكردن پیشوایان عادل و حفظ احترام آنان، از امور مهمى است كه نباید در نصیحت و انتقاد 

 فراموش شود.

                                                           
 .77(، آيه 6(. اعراف) 3)  62
 .77(، آيه 11(. هود) 1)  63
 .9739(. غررالحكم، 2)  64
 .237، ص 14(. صحيفه نور، ج 3)  65
 البالغه، عهدنامه مالك اشتر.(. نهج4)  66
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 كند:گ، امورى از جمله استخفاف پیشوایان عادل را مطرح مىامام رضا )ع( درباره علت حرمت فرار از جن

كوچك كردن پیامبران و امامان عادل و  خدا فرار از جنگ را حرام كرد؛ زیرا در فرار از جنگ سبك كردن دین،»

 67«.شودشان است كه باعث جرأت دشمنان بر مسلمین مىترك یارى ایشان در برابر دشمنان

چه بسا نصیحتى كه اگر با الفاظ خاصى و در فضاى ناسالمى گفته شود، نه  ط مناسب؛. انتقاد در فضا و شرای6

 كند؛ بلكه آثار سوء دارد.تنها اثر نمى

اى بریزید، بیمار از خوردن آن ابا كند؛ اگر آن را در ظرف آلودهپزشكى كه براى درمان بیمار، شربتى تجویز مى

بول دهند، اگر آلوده باشد، مقاى مىاشد و یا ظرف آبى را كه به تشنهكند و چه بسا آلودگى آن به ضرر بیمار بمى

 افتد.او نمى

به منظور رسیدگى به »درباره دیوان عدالت ادارى آمده است:  173در قانون اساسى، اصل  . طى مجارى قانونى؛7

و احقاق حقوق آنها،  هاى دولتىنامهشكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین

دفتر مقام معظم رهبرى نیز پذیراى «. گردددیوانى به نام دیوان عدالت ادارى زیر نظر قوه قضاییه تشكیل مى

 هرگونه شكایت و انتقاد است.

البته احكام ثابت الهى قابل مشورت و تغییر نیست؛ حتى  پذیر است؛. انتقاد در غیر از دستور خداوند امكان9

اند: مشورت در غیر احكام اللَّه نازل شد، همه مفسران گفتهكه در زمان رسول 69«وَ شاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ» درباره آیه

االجرا است. از پذیر است؛ اما خود احكام الزمثابت الهى بوده است. پس نحوه اجراى احكام الهى مشورت

 شود انتقاد نمود.توان در مواردى كه به حكم روشن الهى عمل مىرو نمىهمین

 

 از او منافات ندارد؟توان از ولیّ فقيه انتقاد كرد؟ اين مسئله با واليت و لزوم پيروى. آيا مى26پرسش 

 اگر انسان انتقاد كرد، گوش شنوايى هست؟

                                                           
 .77، ص 11الشيعه، ج (. وسائل1)  66
 .139(، آيه 3(. آل عمران) 2)  67
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 شود:گفتار ولیّ فقیه به سه بخش تقسیم مى

 . فتوا،1

 ها و بیانات ارشادى،. توصیه2

رى قانونى )مانند مجلس شوراى اسالمى( صادر كند و یا از مجا. احكام حكومتى كه یا مستقیماً خود صادر مى3

 شود.مى

االجرا است و انتقاد در آن به معناى مناظره علمى و فقهى است كه جایز و براى مقلدان او الزم بخش اول،

 باشد؛ ولى نیازمند قدرت اجتهاد است.مطلوب مى

است. انتقاد، بحث و تحقیق  آورد و نقش عمده آن آگاهى بخشى، روشنگرى و هدایتالزامى نمى بخش دوم،

هاى درباره این امور جایز است و حتى اگر شخصى، نظرى مخالف با رهبرى داشت، اطاعت از این گونه توصیه

تواند؛ بلكه بنا به اهمیت الزامى نیست. در این موارد او مى -تا جایى كه با قانونى مخالفت نكند -رهبرى

و وظیفه مشاوره را در این باب انجام دهد. البته آراى خود را در  موضوع باید آراى خود را به رهبر برساند

 حرمتى و تضعیف رهبر و حكومت اسالمى شود.اى تبلیغ كند كه باعث بىسطح جامعه، نباید به گونه

كه به یك اعتبار احكام ولیّ  -اطاعت از دستورات و احكام والیى یا قوانین مدون جمهورى اسالمى بخش سوم،

براى همگان )حتى غیر مقلدان او( الزم و واجب است و تخلّف از آن به هیچ وجه جایز نیست )حتى  -اندفقیه

ورى، اگر رعایت قوانین و اگر شخصى آن قانون را خالف مصلحت بداند(؛ زیرا روشن است در هر قانون و كش

هاى متنوع شود، آن كشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانین آن ضمانت اجرایى دستورات الزامى، تابع سلیقه

 نخواهد داشت.

تواند به عنوان مشورت براى تحقیق و بحث علمى، مى -به ویژه قبل از صدور حكم -البته در همین موارد هم

گیرى، شخص ولیّ فقیه یا مجارى قانونى منصوب از ناحیه ر نهایت مرجع تصمیمحكومت اسالمى ارائه شود. د

 68او است.
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كس رو هیچاند. ازاینبراساس اعتقادات دینى ما، فقط پیامبران، حضرت زهرا و ائمه اطهار علیهم السالم معصوم

ه و اشتباه در مورد ولیّ فقیكند كه احتمال اشتباهى در رفتار و نظرات ولیّ فقیه نیست. احتمال خطا ادعا نمى

 وجود دارد و ممكن است دیگران به خطاى او پى ببرند.

توان از ولیّ فقیه انتقاد كرد. در نگرش دینى نه تنها انتقاد از ولیّ فقیه با شرایط آن جایز است؛ بلكه رو مىازاین

النصیحة الئمة » حت عنوانیكى از حقوق رهبر بر مردم، لزوم دلسوزى و خیرخواهى براى او است. این حق ت

 و امر به معروف و نهى از منكر تبیین شده است. «المسلمین

نصیحت به معناى خیرخواهى براى رهبران اسالمى است كه یكى از ساز و كارهاى تحقق آن اندرز دهى است. 

صى و مصالح شخ بنابراین نه تنها انتقاد از ولیّ فقیه جایز است؛ بلكه در جاى خود واجب شرعى است و منافع

 یا گروهى نباید مانع انجام دادن آن شود.

در پایان گفتنى است كه انتقاد كننده، نباید انتظار داشته باشد كه ولیّ فقیه یا دیگر مسؤوالن، به هر انتقادى، جامه 

حتى  ست وخبر امحكمى براى افعال خود دارند كه انتقاد كننده از آنها بى عمل بپوشند. چه بسا مسؤوالن دالیل

گاهى ممكن است نظرات و انتقادهاى گوناگون و متناقضى ارائه شود كه امكان عمل به همه آنها براى مسؤوالن 

رود، گوش دادن به انتقادات و فراهم ممكن نباشد. آنچه وظیفه حكومت اسالمى است و از مسؤوالن انتظار مى

عملكرد مسؤوالن و ... از طریق مجارى و ساز و  هاى خود را ازآوردن بسترى است كه مردم بتوانند دیدگاه

به سمع و نظر آنان برسانند و آنان با انتقادهاى مردم، برخوردى  -نگرانى و ترسبدون هیچ -كارهاى معین

 71منطقى داشته باشند؛ یعنى، در صورت درست بودن بپذیرند و یا مردم را توجیه كنند.
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