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 والیت فقیه

 رود مخاطب پس از این درس بداند:آنچه انتظار می

 آشنایی با نظام سیاسی اسالم و تحوالت آن. 1
 ي والیت فقیه و جایگاه آن نزد فقیهانپیشینه. 2
 آشنایی با مفهوم والیت فقیه. 3
 ي فقیهوالیت مطلقه ينظریه. 4
 هاي سیاسیارتباط ولی فقیه با قانون و تفاوت آن با سایر نظام. 5
 دالئل اثبات والیت فقیه . 6
 هاي مدعی جایگزین والیت فقیهآشنایی با نظریه. 7
 ها نقش والیت فقیه در حفظ ارزش. 8

 نگاهی گذرا به نظام سیاسی اسالم و تحوالت آن 

باشد که اسالم، در واقع بررسی سیر پیدایش، رشد و تحوالت نظام سیاسی اسالم در گذر زمان می بررسی تاریخ نظام سیاسی
 گردد.، نظام خالفت و نظام امامت بررسی می (ص)ي اصلی، حکومت اسالمی پیامبر اسالماین بحث در سه مقوله

ضرت پس از هجرت به مدینه، اقدام به پرستی آغاز گردید و آن حبا دعوت به توحید و نفی شرك و بت (ص)رسالت پیامبر
هاي حکومت دینی در ریزي شالودهها و مراحلی که منجر به تأسیس و تحکیم و پیترین قدمتأسیس حکومت اسالمی نمود. مهم

ان ) قرار گرفتن مسجد به عنو3) برقراري وحدت اجتماعی در مدینه، 2) جلب همراهی و پذیرش مردم، 1مدینه گردید، عبارتند از: 
) تالش 7) مراعات امور مربوط به حاکم دینی، 6) استقرار نظامات اسالمی، 5کنی تبعیض، ) ریشه4پایگاه اجتماعی مسلمانان، 

 براي گسترش اسالم و تدبیر جانشینی.
و هاي برخی از خواص انگیز رخ داد و در نتیجه، رهبري جامعه با ترفنداي عظیم و شگفت، حادثه(ص)پس از رحلت پیامبر

ي جانشینی، از مسیر اصلی خود منحرف شد و نظام امامت و والیت در مسأله (ص)هاي رسول خدااعتنایی عوام به سفارشبی
 تبدیل به نظام خالفت گردید.

ي پیشین و حتی در نظام خالفت با آن که منشأ مشروعیت به اجماع صحابه یا شوراي حل و عقد یا انتصاب توسط خلیفه
 شناخته شده و موظف بود که راه و سنّت آن حضرت را دنبال نماید. (ص)خلیفه به عنوان جانشین پیامبرغلبه بود، اما 

هاي خوش تحوالتی گردید که محصول آن نظامپس از سپري شدن ایام خالفت ابوبکر، عمر و عثمان، نظام خالفت دست
 رانی کردند.ي اسالمی حکمهها بر جامعسلطنتی اموي و عباسی و امپراطوري عثمانی و... شدکه قرن

 :خالفت سیاسی هاي نظامویژگی

 غصب را امامت منصب زور، با استخالف یا و عقد حل اهل با بعیت بدون شخصی کند فوت ايخلیفه هرگاه( و غلبه ـ زور1
 است.) ومشروع منعقد او بر خالفت کند،

 محوريـ شخص2
 سنت نبوي.ـ تحریف دین و جعل قوانین و روایات مخالف با 3
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ي جامعه بعد از رسول خدا است که آن حضرت به فرمان خداوند، با تعیین جانشین بنا نهادند. ي ادارهنظام امامت همان شیوه

زمام جامعه را بعد از پیامبر در اختیار گرفته و به ترتیب یازده فرزندش پس از وي امامت و مرجعیت  (ع)بر آن اساس، امام علی

 دار گردیدند.ه را عهدهسیاسی و دینی جامع

-هاي قابل بررسی تحقق یافته از نظام امامت مینمونه (ع)، حکومت امام علی و امام حسن(ع)در عهد حضور ائمه معصومین

 باشند.

 هاي نظام امامتویژگی

 توحیدي روح حاکمیت ـ1
 طبقاتی يفاصله محو ـ2
 ملّی نظارت ـ3

 مردم بر خدا حکومت ـ4

 حقّ  صاحب نه اندمکلّف مردم ـ 5

 (ص)پیامبر توسط قوانین ابالغ و تلقّی ـ6

 امّت است و امامت نظام اسالم حکومتی نظام ـ7

 نیست امپراطوري و سلطنتی نظام اسالم حکومتی نظام ـ 8

 قانون برابر در تساوي ـ 10

ن غیبت صغري که در عهد غیبت امام معصوم طی دو مرحله، رهبري اجتماعی امت اسالمی قابل بررسی است؛ یکی دورا

زمام جامعه به دست نائبان خاص حضرت بود و دیگري در دوران غیبت کبري که فقها و علماي دین (نائبان عام) مسولیت 

 1یابد.هدایت جامعه را بر عهده دارند و نظام امامت در شکل والیت فقیه تجلی می

 فقیه والیت تعریف   

 و تعاریف پرداخته این به ابتدا رو این از. باشدمی والیت و فقیه فقه، مفاهیم دقیق شناخت نیازمند اصطالح این علمی تعریف
 . نماییممی بیان فقیه والیت ينظریه پیرامون را مطالبی بحث، تکمیل جهت سپس

ژه الف) م و وا  : هامفاهی

 العرب لسان کتاب در. دیگر چیز یا و باشد دین به مربوط خواه 2است دانایی و آگاهی فهم، معناي به لغت در »فقه« کلمه. 1
  3.باشد استنباط و نظر دقت با همراه که است دانستنی و علم آن از منظور و است دانستن مطلق از فراتر »فقه« معناي

 . برگرفته از کتاب نظام سیاسی اسالم، علی اصغر نصرتی.1
 442 ص ،4 ج اللغه، مقاییس معجم فارس، . ابن2
 .305ص ،10ج العرب، لسان منظور، . ابن3
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 ادله طریق از آنها استنباط توان و الهی احکام و دین علوم به نسبت دقیق آگاهی و علم معناي به اصطالح؛ در »فقه«
 به علم: «از است عبارت و دینی علوم هايشاخه از یکی »فقه«به عبارت دیگر، . است) اجماع و عقل سنت، کتاب،( تفصیلی

  4»اجتهاد. و استنباط طریق از شرعی احکام
 . کندمی استنباط آن ادله از را الهی احکام و دارد تخّصص اسالمی علوم در که است کسی »فقیه. «2
 عمیق پیوند از. است ءشی چند یا دو پیوند و اتصال قرب، معناي به) ولی( آن لغوي يریشه. دارد مختلفی معانی »والیت. «3

  5.آیدمی پدید والیت ء،شی دو
 قرآن باشد.نهی می و امر حق و افراد امور داشتن اختیار در سرپرستی، ي ولی در قرآن و روایات به معنايدر موارد متعدد کلمه

 که هستند مؤمنی نیز و او رسول و خدا شما سرپرست که به درستی« :فرمایدمی و برده به کار معنا این به را ولی يکلمه مجید
 پیامبرنسبت به مؤمنان ازخودشان سزاوارتراست وهمسران او مادران آنها« 6»دهندمی صدقه رکوع حال در و داشته بپا را نماز

مؤمنان و مهاجران در آنچه خدا مقرّر داشته اولى هستند، مگر این  شوند و خویشاوندان نسبت به یکدیگر ازمحسوب مى] مؤمنان[
نوشته شده ) الهى( این حکم درکتاب) وسهمى ازاموال خود را به آنها بدهید( که بخواهید نسبت به دوستانتان نیکى کنید

و چون در امرى اختالف . ریداید! ازخدا اطاعت کنید و از رسول و اولواالمر خویش فرمانباى کسانى که ایمان آورده«7»است.
 8»در این خیر شماست و سرانجامى بهتردارد.. کردید اگر ـ به خدا و روز قیامت ایمان دارید ـ به خدا و پیامبر رجوع کنید

 : شودمی تقسیم »تشریعی« و »تکوینی« به والیت
ت. 1   تکوینی والی

 پیدایش، اصل. است خدا آن از والیتی چنین. است تکوینی امور و موجودات در تصرف معناي به »تکوینی والیت«    
 والیت این از ايمرتبه متعال خداوند. دارند قرار خدا قدرت و اراده تحت همه و است او دست به موجودات يهمه بقاي و تغییرات

 فقیه والیت در آنچه. است تکوینی والیت همین آثار از اولیا، و انبیا کرامات و معجزات. کندمی اعطا بندگانش از برخی به را
 . نیست »تکوینی والیت« است، مطرح

ت. 2 عی والی شری           ت

 : است قسم دو »تشریعی والیت«

 منتهی تشریع در شرك به باشد، نداشته خداوند به انتساب که قانونی هرگونه ربوبی، توحید اساس بر: گذاريقانون الف)
 و (ص)اکرم پیامبر مانند باشد، مأذون خداوند، طرف از که است قانون جعل به مجاز کسی فقط و 9»لِلَّهِ ِإالَّ الْحُکْمُ إِنِ: «شودمی

یا أَیُّهَا  « .10»الْقُوي شَدِیدُ عَلَّمَهُ یُوحی وَحْیٌ إِالَّ هُوَ إِنْ الْهَوي عَنِ  یَنْطِقُ ما وَ: «فرمایدمی باره این در قرآن ،(ع)معصوم امامان
 11»آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْالَّذینَ 

 حقوق. و فقه يرابطه مصطفی، زاده،. میراحمدي4
 .533ص القرآن، غرایب فی المفردات اصفهانی، . راغب5
 .55مائده/ »راکِعُونَ هُمْ وَ الزَّکاةَ یُؤْتُونَ وَ الصَّالةَ یُقیمُونَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ وَ رَسُولُهُ وَ اللَّهُ وَلِیُّکُمُ إِنَّما. «6
 .6. احزاب/7
    .83. نساء/8
 .67. یوسف/9

 .3-5. نجم/10
   .59. نساء/11
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 موضوع این توضیح در معرفت اهللا آیت 12»فَمَا فَوَّضَ اللَّهُ إِلَى رَسُولِهِ فَقَدْ فَوَّضَ إِلَیْنَا«: است فرموده نیز (ع)صادق امام
 القدس، روح تأیید و (ص)اکرم پیامبر تربیت و تعلیم طبق و بودند نبوت ودایع ـ حامل (ع)اینان ـ ائمه معصومین: «نویسدمی

 و زمانه رخدادهاي حسب بر و بودند واقف کامالً پیشامدها به نسبت احکام، اصلی مالکات بر و بودند دارا را الزم واقعی بینش
 به نسبت دارد، آشنایی سنت و کتاب به که شرایطی جامع فقیه نیز غیبت زمان 13»نمودند.می احکام تشریع مقتضی، مصالح
 سوي از است برخوردار نیز پارسایی و تقوا از و دهدمی تشخیص را مکان و زمان مقتضیات است، آگاه زمانه احوال و اوضاع

 . بپردازد اسالمی يجامعه مصالح و اسالمی هايآموزه و احکام چارچوب در متغیر قوانین وضع به تا است مأذون (ع)معصومین
 شؤون از شأنی بلکه ندارد، خداوند حاکمیت و تشریعی والیت با منافاتی تنها نه شرایط، جامع فقیه براي والیتی چنین جعل

  14.است آن طول در و الهی ربوبیّت
ت3   ري و . زعام  : رهب

 ولی، را کسی و ببرد فرمان نهادي، یا فرد هیچ از نباید یکتاپرست، انسان ي توحید در اطاعت و والیت،بر اساس آموزه
 : گردد او مطیع چرا و چون بی و دهد قرار خود ارباب و سرپرست

 عَمَّا سُبْحانَهُ هُوَ إِالَّ إِلهَ ال واحِداً ِإلهاً لِیَعْبُدُوا إِالَّ أُمِرُوا ما وَ مَرْیَمَ ابْنَ الْمَسِیحَ وَ اللَّهِ دُونِ مِنْ أَرْباباً رُهْبانَهُمْ وَ أَحْبارَُهمْ اتَّخَُذوا«

این  جز نبودند مأمور آن که با گرفتند، الوهیّت به خدا جاي به را مریم پسر مسیح و خود راهبان و دانشمندان اینان ؛15»یُشْرِکُونَ

 . گردانندمی شریک] وي با[ آنچه از او است منزّه. نیست او جز معبودي هیچ که بپرستند را یگانه خدایی که

 مِنْ  بِالْمُؤْمِنِینَ أَْولی النَّبِیُّ: «است فرموده قرآن. باشد کرده تشریع و جعل را حقی چنین او براي سبحان خداوند آن که مگر    

 یُقِیمُونَ  الَّذِینَ آمَنُوا الَِّذینَ وَ رَسُولُهُ وَ اللَّهُ وَلِیُُّکمُ إِنَّما« نیز است.] ترنزدیک و[ سزاوارتر خودشان از مؤمنان به پیامبر16؛»أَنْفُسِهِمْ

 برپا نماز که کسانی همان: اندآورده ایمان که کسانی و اوست پیامبر و خدا تنها شما، ولیّ 17؛»راِکعُونَ هُمْ وَ الزَّکاةَ یُؤْتُونَ وَ الصَّالةَ

 . دهندمی زکات رکوع حال در و دارندمی

 کرده تشریع (ع)معصوم امامان و پیامبر براي را اجتماع تنظیم و اداره حق و تدبیري والیت خداوند آیات این اساس بر    

 بر. باشند قدرت هرم رأس در و گرفته دست در را جامعه داريزمام و سیاسی حاکمیت توانندمی که هستند آنان تنها و است

 واگذار شرایط واجد فقیهان به (ع)اطهار ائمه طرف از والیتی چنین گوناگون ـ که به بیان آنها خواهیم پرداخت ـ دالیل اساس

 به موظف و بوده جامعه رهبري و زعامت والیت، داراي گذاري،قانون حق بر عالوه (ع)معصومین از نیابت به آنان و است شده

 . هستند اسالمی يجامعه اجتماعی، تنظیم و سرپرستی تدبیر،

 18»حکومت ياداره و امر تصدّي: «از است عبارت »والیت« اصطالحی با توجه به آنچه بیان گردید، معناي
 . رهبري الزم شرایط داراي و تقوا با و عادل فقیه وسیله به اسالمی جامعه سیاسی رهبري یعنی، فقیه؛ والیت. 4 

 .332ص ،15ج . بحاراالنوار،12
 .162ص فقیه، . والیت13
 .162ص قرآن، در سیاست و حقوق تقی، محمد یزدي، . مصباح14
 .31. توبه/15
 .6. احزاب/16
 .55. مائده/17
 .125ص ،1378 اسراء، نشر عدالت، و فقاهت والیت فقیه، والیت آملی، جوادي اهللا آیت: ك.ر و 187ص اسالم، سیاسی نظام جواد، محمد . نوروزي،18

                                                           



 
                                  ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

  
 

۵ 

 : فقیه والیت ينظریه

 معناي به اصطالح این در والیت. (ع)طاهرین يائمه از پس اسالمی حکومت نظام براي است اصطالحی فقیه والیت
 اجتهاد مقام به که است کسی سوي از اسالمی يجامعه داريزمام مفهوم به فقیه والیت و است جامعه امور داريزمام و حکومت

 امام غیبت زمان در که است این فقیه بحث والیت اصلی سؤال. باشدمی اسالمی يجامعه رهبري شرایط حائز و رسیده فقه در
 از که را کسی بهترین باید یا دهد تن طاغوت رهبري به باید یا باشد؟ رهبر بدون باید اسالمی امت آیا کرد؟ باید چه (ع)معصوم

  بپذیرد؟ اسالمی امت رهبري به دارد معصوم با را فاصله کمترین سیاسی، مدیریت و تقوا و زهد و علم نظر
 ولی ∈زمان امام از نیابت به غیبت عصر در و کند رهبري او باید (ع)معصوم وجود با که معناست همین به فقیه والیت واقع در

 احکام و نشود طاغوت حاکمیت به تعبد و 19آنارشیسم و مرج و هرج گرفتار امت تا دارد عهده بر را جامعه امور زمام و رهبري فقیه
 . گردد عملی جامعه در الهی ارزشهاي و

 دینی هايآموزه و مبانی بر مبتنی چند هر فقیه، يمطلقه والیت یعنی آن شفاف و متکامل شکل و فقیه والیت ينظریه 
 بر مبتنی اسالمی جمهوري نظام گیريشکل ولی باشد،می (ع)معصوم امامان عصر تا طوالنی تاریخی يپیشینه داراي و بوده

 در ـ است شده معرفی (ع)معصوم امامان سوي از غیبت زمان در حکومت مشروع شکل تنها عنوان به که ـ فقیه والیت ينظریه
 بیشتر چه هر تبیین و تکامل باعث جامعه، مدیریت يعرصه در جامعه واقعیات با نظریه این عینی و ملموس برخورد و ابتدا

 . شد »فقیه يمطلقه والیت« ينظریه قالب در آن پنهان زوایاي و فقیه ولی اختیارات

 فقیهان نزد آن جایگاه و فقیه والیت پیشینه

 باید همیشه و نیست بردارتعطیل مردم میان در اسالم احکام که اندکرده تأکید فقهى گوناگون ابواب در شیعه فقیهان ىهمه
 .است الشرایطجامع فقیهان ىعهده بر توانایى و امکان صورت در نیز غیبت دوران در کار این. شود اجرا

 ابواب در آغاز همان از فقیهان است شده سبب آن فقهى ىجنبه ولى است، کالمى بحثى فقیه، والیت ىمسأله چند هر

 خمس، غنایم، تقسیم جهاد،: مانند اجتماعى مسایل از یک هر در فقیه والیت موضوع. کنند بحث آن ىدرباره فقهى، گوناگون

 اجراى مطلق و تعزیرات قصاص، حدود، منکر، از نهى و معروف به امر غایب، شخص محجور، اموال اطفال، سرپرستى زکات،

  20.شودمى بحث اسالمى، انتظامى احکام

 این در چه آن. اندپذیرفته را آن همگان، و نیست سخنى گونه هیچ جاى والیت، اثبات اصل در که است این اصلى سخن

امام  از نیابت و الهى منصبى که این یا است شرعى تکلیف یک والیت ثبوت آیا که است این گرفته، قرار تردید مورد اواخر

  21باشد؟می (ع)معصوم

 شده، یاد امور سرپرستى و مسؤولیت معناى به را فقیه والیت یکدیگر، با سخنهم گذشته، قرن یازده طول در فقیهان ىهمه

 بسیار فقیهان بعضى چند هر. داشت خواهد تفاوت سرپرستى، و مسؤولیّت این ىشیوه مورد، حسب بر که اندگفته و انددانسته

 دیده پیشینیان فقهى هاىکتاب در آن ىدرباره فراگیرى بحث ولى اند،پرداخته والیت موضوع به تفصیل، به دیگر برخى و اندك

 هاىسرزمین ىگذشته تاریخ بر حاکم اجتماعى و سیاسى ) شرایط1: دانست زیر موارد در باید را وضعیت این دلیل. شودنمى

 اخالقی اداره کند و احتیاجی به دستگاه حکومت ندارد.تواند زندگی خود را با اصول ها معتقدند بشر می. آنارشیست19
 .13ص اسالمى، تبلیغات دفتر ،)ره( خمینى امام آثار نشر و تنظیم ىمؤسسه ،)فقیه والیت دالیل و پیشینه( اسالمى حکومت و ،)ره( خمینى . امام20
 .43ص التمهید، انتشاراتى فرهنگى ىمؤسسه معرفت، هادىمحمد فقیه، والیت: ك.. ر21
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 باید 22.فقیهان حاکمیّتِ شرایط نبودن مهیّا نظر از مباحثى چنین طرح بودن ناممکن )3و  جائر هاىحکومت ى) سلطه2 اسالمى،

 فقیهان آراى و دارند نظر اتفاق الشرایط،جامع فقیه براى والیت نوعى اثبات در زمینه، این در نظر اختالف وجود با فقیهان گفت:

  23.است شده گردآورى جداگانه هایىکتاب در غیبت زمان در آن اختیار ىدامنه و والیت ىزمینه در

 : فقیه والیت دالیل

 پیامبر روایات و آیات از اعم ـ نقلی دالیل به والیی حکومت مشروعیّت و فقیه والیت اثبات براي اسالمی متفکران و فقهاء
 فقیه، والیت بر کدام هر داللت چگونگی و یک هر بیان که اندجسته تمسّک متعددي عقلی دالیل و ـ (ع)ائمه و (ص)اسالم

 آنها از ايپاره ذکر به اختصار به اینجا در رو این از. باشدمی اجتهاد یعنی خود، خاص روش از بااستفاده مفصل هايبررسی نیازمند
 .پرداخت خواهیم

ی: دالیل  قل  ن

  24است. بوده شیعه فقهاي استناد مورد تاریخ طول در حنظله بن عمر يمقبوله
  :فرمایندمی (ع)صادق امام روایت، این در

 عَلَیْکُمْ  جَعَلْتُهُ قَدْ فَإِنِّی حَکَماً  بِهِ فَلْیَرْضَوْا أَحْکَامَنَا عَرَفَ وَ حَرَامِنَا وَ حَلَالِنَا ِفی نَظَرَ وَ حَدِیثَنَا رََوى قَدْ مِمَّنْ مِنْکُمْ کَانَ مَنْ«...
 الشِّرْكِ  حَدِّ عَلَى هُوَ  وَ اللَّهِ عَلَى الرَّادُّ  عَلَیْنَا الرَّادُّ وَ  رَدَّ عَلَیْنَا وَ اللَّهِ بِحُکْمِ اسْتَخَفَّ فَإِنَّمَا مِنْهُ  یَقْبَلْهُ فَلَمْ بِحُکْمِنَا حَکَمَ فَإِذَا حَاکِماً

  25؛»بِاللَّهِ
 که) شیعیان( ما از نفر دو يدرباره: پرسیدم (ع)صادق امام از: «که کندمی روایت حنظله بن عمر خود از سند به کلینی مرحوم

 آیا. روندمی آن حل جهت) جور هايحکومت قضات( قاضیان یا سلطان نزد به گاه آن دارند، نزاعی »میراث« و »دین« باب در

 از و رفته طاغوت سوي به واقع در کند، مراجعه هاآن به باطل یا حق موارد در کس هر: فرمود حضرت است؟ جایز عمل این

 باطل به دارد،می دریافت) است مشروعیت فاقد خود که( او حکم اساس بر آنچه رو این از است؛ کرده قضاوت يمطالبه طاغوت

 فرموده امر خداوند که حالی در است، گرفته طاغوت حکم اساس را بر آن زیرا باشد او ثابت حق واقع در چند هر است؛ نموده اخذ

یُرِیدُونَ أَن ْیَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ : «فرمایدمی متعال خداوند). نشناسند رسمیت به را آن و( باشند کافر طاغوت به باید که: است

 از کسانی به باید: فرمود (ع)امام کنند؟ باید چه صورت این در پس: پرسدمی حنظله بن عمر آن گاه ؛»وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِه

 باز خوبی به را ما احکام و نگرندمی دقت به ما حرام و حالل در و کنندمی روایت را ما سخنان و حدیث که) شیعیان( شما

 به هرگاه پس. دادم قرار حاکم شما بر را کسی چنین من. بپذیرند حاکم عنوان به را او و کنند مراجعه) عادل عالم( شناسدمی

 .6جوان ص ىاندیشه کانون بزرگى، جهان احمد فقیه، والیت تاریخى پیشینهى ؛13ص ،)فقیه والیت دالیل و پیشینه( اسالمى حکومت) ره( خمینى . امام22
 .13ص اسالمى، حکومت و) ره( خمینى . امام23
 بلغۀ« در العلوم بحر ،»الشهادات و القضاء« در انصاري شیخ »الکالم جواهر« در جواهر صاحب ،»االیام عوائد« در نراقی محقّق مرحوم متأخرین میان در جمله . از24

 اهللاآیت ،»البیع« در) ره(خمینی  امام »االحکام مهذب« در سبزواري ،»الطالب منیۀ« در نائینی میرزاي ،»االمام اموال حکم فی االنام هدایۀ« در مامقانی ،»الفقیه
 .دیگر اندیشمندان از بسیاري و »رهبري و وحی پیرامون« در آملی جوادي اهللاآیت »الوالیۀ له من الی الهدایۀ« در گلپایگانی

 98ص ،18ج الشیعه، وسائل ؛67ص ،1ج کافی، . اصول25
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 کرده رد را خدا کند، رد را ما که آن و کرده رد را حکم ما و شده شمرده کوچک خدا حکم نشود، پذیرفته او از و کند حکم ما حکم

  .»است خداوند به شرك حد در چیزي چنین و است

 : فقیه والیت بر حدیث این داللت .است شیعه فقهاي قبول مورد و معتبر سند جهت از حدیث این
 : است سلبی و ایجابی يتوصیه دو بر مشتمل حنظله، بن عمر يمقبوله

 سوي از صادره احکام و شمردمی حرام را نامشروع دولت قاضیان و ستمگر سلطان به مراجعه مطلقاً (ع)صادق امام طرف یک از. 1

 . داندمی باطل و ارزش فاقد - باشد صحیح چه اگر - را هاآن

 . سازدمی مکلف الشرایط،جامع فقهاي بر را شیعیان قضایی و اجتماعی نیازهاي رفع جهت دیگر، طرف از. 2

 . دادم قرار شما بر حاکم را او ؛»حاکما علیکم جعلته قد فانّی« عبارت. 3

 چند هر .آیدمی دست به قضایی و اجتماعی سیاسی، امور همه در مرجعیت و حکومت بر عادل فقیه نصب روشنی، و وضوح با

 آن سخن و است (ع)امام پاسخ است، عمل مالك و جهت آنچه لیکن است قضاوت و منازعه يمسأله روایت، در پرسش ظاهر

 دارد حکومت بر داللت که ـ »حاکم« يواژه به توجه با »حاکماً  علیکم جعلته قد فانّی« يجمله خصوصاً است، عام حضرت

 . شودمی نیز هاآن شامل و یافته تعمیم حکومتی شؤون و مسائل سایر به نسبت

 : نگاردمی چنین حنظله بن عمر روایت تبیین و تفسیر در »فقیه والیت« کتاب در (ره)راحل امام
 حکم سؤال، موضوع آید،می دست به شریفه يآیه به (ع)امام استشهاد و روایت این ذیل و صدر از که طور همان«

 حکومت دوران در (ع)امیرالمؤمنین حضرت که طور همان است؛ فرموده بیان را کلی تکلیف هم امام و بوده کل
 به تعبیر و کنند؛ اطاعت هاآن از که داشتند وظیفه مسلمانان عموم و کردمی تعیین قاضی و والی و حاکم خود ظاهري

  26»ندارد. ارتباطی حکومتی امور سایر به و است مطرح قضایی فقط امور که نشود خیال تا فرموده »حاکماً«
 قضایی، اختیارات حدود، اجراي افتاء، در والیت هايمنصب بر عالوه الشرایط جامع فقهاي که است این استدالل ينتیجه

 والیت يادله اطالق از اختیارات، و مناصب این و دارند والیت نیز اجتماعی و سیاسی مسائل در حسبیه، امور و حکومت بر نظارت
 نموده تعیین عام صورت به بلکه است نکرده منصوب حاکمیت به را معینی شخص (ع)امام است بدیهی .گرددمی استفاده فقیه
 عدم مثابه به وي حکم پذیرش عدم و است واجب شده، نصب (ع)معصوم جانب از عام نصب به که حاکمی از اطاعت. است

 به اختصار به که دارد فقیهوالیت  بر داللت نیز دیگري متعدد فوق، روایات روایت بر عالوه. باشدمی (ع)معصوم حکم پذیرش
 : گذاریممی وا شودمی معرفی که منابعی به را هاآن داللت چگونگی شرح و نماییممی اشاره آنها از برخی
  27»یُرِیدُونَ أَن ْیَتَحاَکمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِه: «ذیل (ص)اکرم پیامبر از (ع)امیرالمؤمنین روایت ـ
  28».الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الِْإسْلَامِ کَحِصْنِ سُورِ اْلمَدِینَۀِ لَهَا لِأَنَّ الْمُؤْمِنِینَ... ٌ: «(ع)جعفر بن موسی امام روایت ـ
  29»...الرُسُلِ اُمناءُ الفُقَهاءُ: « (ص)اکرم پیامبر از (ع)صادق امام روایت ـ

 .106 ـ 102ص . همان،26
 .50ح ،8 باب ،18ج الشیعه، . وسائل27
 العلماء. باب فقد ،38ص ،1ج کافی، . اصول28
 .46ص ،1ج کافی، . اصول29
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حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّۀُ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَۀُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ : « ∈عصر ولی حضرت مبارك توقیع ـ

 30»اللَّه.

  31»...اتَّقُوا الْحُکُومَۀَ فَإِنَّ الْحُکُومَۀَ إِنَّمَاهِیَ لِلْإِمَامِ: «(ع)صادق امام حدیث ـ
  32»إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِروَ إِیَّاکُمْ أَنْ یُخَاصِمَ بَعْضُُکمْ بَعْضاً ...: « (ع)صادق امام از خدیجهابی روایت ـ
  33»إِنَّ الْعَُلمَاءَ َورَثَۀُ الْأَنْبِیَاءِ: « (ص)اللّه رسول از (ع)صادق امام حدیث ـ
  34»مَنْزِلَۀُ الْفَقِیهِ فِی هَذَا الْوَْقتِ کَمَنْزِلَۀِ الْأَنْبِیَاءِ ِفی بَنِی إِسْرَائِیلَ : «روایت ـ
  35»عَلَى النَّاسِ  الْعَُلمَاءُ حُکَّامٌ: «روایت ـ
  36»مَجَارِيَ الْأُمُور وَ الْأَحْکَامِ عَلَى أَیْدِي الْعَُلمَاءِ بِاللَّهِ الْإِمْنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ َوحَرَامِهِ.: « (ع)امیر حضرت از (ع)حسین امام روایت ـ

ی دالیل   عقل

 : نماییممی اکتفا هاآن از دلیل دو به که است شده اقامه فقیه والیت اثبات بر متعددي عقلی دالیل
  تدریجی تنزّل اصل اول: دلیل
 : است شده تشکیل ذیل مقدمات از دلیل این

 امري جامعه، در حکومت وجود نظام، اختالل و فساد مرج، و هرج از جلوگیري و اجتماعی هاينیازمندي تأمین براي. 1
 . است ضروري

 ندارد؛ اختصاص (ع)معصوم امامان و (ص)پیامبر حضور زمان به امر این و است ضروري اسالم اجتماعی احکام اجراي. 2
 . گردد اجرا هامکان و هازمان يهمه در باید و است جاودان اسالم احکام یعنی
 . باشد آن رأس در (ع)معصوم که است حکومتی اسالم، در مطلوب حکومت. 3
. کرد تأمین را مطلوب حد به مرتبه تریننزدیک باید نشد، میسر مطلوب حد در الزم مصلحت آوردن فراهم که هنگامی. 4

 امام حکومت به حکومت ترینشبیه و تریننزدیک دنبال به باید باشند، محروم ،(ع)معصوم حکومت مصالح از مردم که هنگامی
 ؛)فقاهت( اسالم کلی احکام به علم نخست:: شودمی متبلور امر سه در (ع)معصوم امام به حکومت یک نزدیکی. باشیم (ع)معصوم

 در کارایی سوم: ؛)تقوا( نگیرد قرار هاتطمیع و تهدید و نفسانی هواهاي تأثیر تحت که ايگونه به اخالقی، و روحی شایستگی دوم:
 با برخورد در شجاعت المللی،بین مسائل از آگاهی اجتماعی، سیاسی، درك قبیل از فرعی هايخصلت به که جامعه مدیریت مقام

 . هااهمیت و هااولویت تشخیص تبهکاران و دشمنان
 قادر و شناسیزمان عادل، فقیه( باشد شرایط این واجد مردم، سایر از بیش که کسی گیریممی نتیجه مقدمات این به توجه با

 تشخیص. دهد سوق مطلوب کمال سوي به را حکومت ارکان و شود دارعهده را جامعه رهبري باید) اجتماعی کالن مدیریت به
 .است چنین نیز اجتماعی زندگی شؤون سایر در که چنان بود خواهد خبرگان عهده بر طبعاً کسی چنین

 .8ح ،101ص ،18ج الشیعه، وسائل. 30
 .3ح ،7ص ،18ج الشیعه، . وسائل31
 .6ح ،100ص ،18ج الشیعه، . وسائل32
 .34ص ،1ج کافی، . اصول33
 .346ص ،78ج . بحاراالنوار،34
 .33ح قاضی، صفات ابواب از 11باب الشیعه، وسائل . مستدرك35
 .16ح قاضی، صفات ابواب از 11باب الشیعه، وسائل . مستدرك36
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 : غیبت عصر در اصلح حاکمیت یا فقیهوالیت :دوم دلیل 
 : است زیر مقدمات داراي نیز دلیل این 
 مشروعیّت متعال، خداي اذن و نصب با فقط و است الهی ربوبیت شؤون از مردم، نفوس و اعراض و اموال بر والیت -1

 . یابدمی
 . است داده (ع)معصوم امامان و (ص)اکرم پیامبر به را قانونی حق این خداوند -2
 یا باشد، کرده نظر صرف اجتماعی احکام اجراي از متعال خداي باید یا محرومند، معصوم رهبر وجود از مردم که زمانی در -3
 نیاید الزم حکمت خالف و غرض نقض و مرجح بال ترجیح تا باشد داده است، دیگران از اصلح که کسی به را آن اجراي ياجازه

 طرف از اياجازه و اذن چنین که کنیممی کشف عقل راه از ما یعنی شود؛می ثابت دوم فرض اول، فرض بودن باطل به توجه با و
 . باشد نرسیده ما به خصوص این در روشنی نقلی بیان اگر حتی است؛ شده صادر (ع)معصوم اولیاي و متعال خداي
 براي بیشتري ضمانت هم شناسد،می دیگران از بهتر را اسالم احکام هم که است اصلحی فرد همان الشرایط،جامع فقیه -4
 . است کارآمدتر مردم امور تدبیر و جامعه مصالح تأمین مقام در هم و دارد آن اجراي

 وجه ترینعالی تعبدي، و فقهی يادله از نظرصرف که است آن بیانگر فقیه، والیت نظام فلسفی تبیین و عقلی دلیل در دقّت
 حکومت شکبی و بوده مراتب داراي هاارزش چون اسالم در اما است؛ (ع)معصوم حاکمیت دارد، مطلوبیت که اسالمی حکومت

 معصوم به مردم ترینشبیه عمل، و علم در که برگزید حاکمیت براي را کسی باید معصوم، به دسترسی عدم با است، ارزش یک نیز
 . دارد معصوم به بیشتري شباهت ها،صالحیت جهت از که است الشرایطجامع فقیه آن و باشد

 : فقیه مطلقه والیت ينظریه

 غیبت عصر در الشرایطجامع فقیه سیاسی والیت جوهره و ماهیت در تفاوتی »فقیه مطلقه والیت« با »فقیهوالیت« بین
 قید بدون فقیه والیت که زمانی. است اصطالح این استعمال چگونگی و نگرش ينحوه در دارد وجود که تفاوتی تنها نیست،

) روایات و آیات( نقلی و عقلی يادله براساس که است جامعه امور داريزمام و حکومت همان آن از مراد شود، استعمال »مطلقه«
 آن سوي از الشرایطجامع عادل فقیه و شده گذاشته الشرایطجامع فقیه يعهده بر (ع)معصوم امام غیبت زمان در متعددي

 يمطلقه والیت که زمانی اما. باشدمی حاکمیت حق داراي و گردیده منصوب اسالمی يجامعه رهبري و اداره براي بزرگواران
 والیت اثبات اصل در اال و است فقیهولی هايمسؤولیت و وظایف يگستره و اختیارات يحیطه به ناظر شود،می استعمال فقیه
 .ندارد »فقیهوالیت « با تفاوتی هیچ الشرایط،جامع فقیه براي

: نماییممی بیان را توضیحاتی اختصار به که است فقیه يمطلقه والیت دقیق تبیین و تحلیل بر مبتنی مطلب این توضیح
فراگیر بودن والیت فقیه است. همانند معماري که بر تمام امور ساختمان نظارت و منظور از اطالق در اینجا یعنی؛ مشمول و 

گیرد بر تمام شؤونات نظام، والیت و نظارت دارد تا از مدار دین خارج والیت دارد. فقیه نیز وقتی در رأس نظام اسالمی قرار می
 تريپایین يرتبه در اهمیت و مالك نظر از که ـ شرعی اولیه احکام از یکی با مسلمانان »اجتماعی اهم مصالح« نگردد حتی اگر

 اهم مصالح حفظ خاطر به است؛ اسالمی يجامعه يعالیه مصالح حفظ به موظف که فقیه ولی گیرد، قرار تزاحم در ـ دارد قرار
 آنچه از بدارد؛ مقدم آن بر را جامعه اهم مصالح و کند تعطیل را اولی شرعی حکم آن موقتاً  باید بلکه تواند،می اسالمی جامعه

 : که شودمی روشن گذشت
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 اهم مصالح و احکام تزاحم در گشاگره والیت بودن مطلق یعنی، است؛ تزاحم رافع قواعد از فقیه يمطلقه والیت اوًال؛
 . است اجتماعی
 وجود مطلقه والیت اعمال در که قیودي. باشد مطلق حیث هر از که این نه است قیودي به مقید خود، مطلقه والیت ثانیا؛

 : تواندنمی فقیه ولی دیگر، عبارت به. بودن اجتماعی ج) بودن، ب) اهم الف) مصلحت،: از است عبارت دارد
 . کند اقدامی جامعه مصالح رعایت بدون و خواهانهدل طور ـ به1
 . فقیه ولی شخص نه است، امت مصالح اینجا در نظر مورد مصلحت ـ2
 راضی مقدس شارع و بوده باالتري رتبه داراي اهمیت نظر از که بدارد مقدّم نخستین احکام بر تواندمی را مصالحی تنها ـ3

 :است ناحیه دو در فقیه والیت به طور خالصه اطالق. نباشد آنها ترك به
 )علیهم مولّی(دارد.  والیت آنها بر که کسانی ي ناحیه در. 1
 .دارد والیت آنها در که اموري ي ناحیه در. 2
دیگر  و خودش مقّلدان عامی، و مجتهد مسلمان، غیر و مسلمان از اسالمی يجامعه افراد یکایک بر فقیه اّول، يناحیه در

 خودش، بلکه و سایر فقها، حّتی همگان، باید کند، صادر آن موازین به توّجه با را حکمی اگر و دارد والیت خودش، بر بلکه و مجتهدان،
 .کنند عمل آن به و رعایت را آن

 اگر چنین و کند حکم آن در موازین اساس بر تواندمی و دارد والیت جامعه اجتماعی شؤون تمام بر فقیه دوم، يناحیه در
 در است آورده، ناگزیر دست به شارع يناحیه از را خود والیت فقیه، که آنجا از البته. است واجب همگان بر او از اطاعت کرد،

 . کند عمل کرده، ارائه گوناگون هايزمینه در شارع که ضوابطی چارچوب
 تزاحم شرایط رعایت به مجبور الزامی احکام يدایره در و مصلحت رعایت به ملزم الزامی غیر احکام يدایره در روي این از
 .است
 آن فاقد حکومتی هیچ و نیست جامعه ياداره و حکومت براي ضروري و الزم اختیارات از بیش چیزي اختیارات این و

 را حکومتی اختیارات بیشتر، معنوي فضایل لیکن... است  هاانسان يهمه از بیش (ص)پیامبر فضایل البته. «باشدنمی اختیارات
 تعیین سپاه بسیج و تدارك در (ع)معصوم امامان و (ص)اکرم پیامبر به که والیتی و اختیارات همان خداوند. دهدنمی افزایش
 نهایت است، داده قرار نیز فقیه حکومت براي است، داده مسلمانان مصالح در آن صرف و مالیات گرفتن استانداران، و والیان
 در) ره(خمینی امام حضرت 37.»است ثابت عادل عالم عنوان روي و نبوده معین شخصی با رابطه در فقیه والیت که این تفاوت
 : افزایدمی نظریه این توضیح
 توهم این کس هیچ براي دارد، عادل فقیه غیبت، از بعد داشتند (ع)ائمه و (ص)اکرم رسول که را والیتی گوییممی وقتی«

 والیت از صحبت بلکه نیست، مقام از صحبت اینجا زیرا است (ص)اکرم پیامبر و (ع)ائمه مقام همان فقهاء مقام که شود پیدا نباید

 و برتر مقام و شأن نه باشد،می است مهم و سنگین وظیفه یک که مقدس شرع قوانین اجراي و کشور ياداره و حکومت یعنی

 از فقیه والیت... و اسالمی يجامعه ياداره و الهی قوانین اجراء و حکومت یعنی بحث مورد والیت دیگر عبارت به عادي، غیر

 مثالً شود،می نصب موردي در ولی عنوان به کسی وقتی ندارد، قانونی جعل جز واقعیتی و است عقالیی اعتباري و قراردادي امور

 فقیه یا امام و (ص)اکرم رسول بین فرقی والیت این اِعمال در نیست معقول دیگر حکومت، یا کسی سرپرستی و حضانت براي

 .55ص خمینی، امام فقیه، والیت. 37
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 رسول بین حدود این اجراي در دارد، اسالم کیفري قوانین و حدود اجراي در فقیه که والیتی مثال، عنوان به. باشد داشته وجود

 (ص)اهللا رسول چه نماید، اجرا را خدا حکم باید و است الهی قوانین اجراي متصدي حاکم،. نیست امتیازي فقیه و امام و (ص)اکرم

  38»عصر. فقیه یا او ينماینده یا (ع)معصوم امام چه و باشد

 ادله والیت مطلقه فقیه:

 کند،می اثبات غیبت عصر در عدالت و فقاهت عنوان با را فقیه والیت و حکومت ضرورت که نقلی و عقلی دالیل يهمه. 1

 . کندمی اثبات را والیت و حکومت این يگستره و دامنه

 است شده نهاده رهبري و حکومت شرایط واجد فقیه ولی عهده بر او دین و خدا جانب از که هاییمسؤولیت و هارسالت. 2

 انحرافات، از اسالم احکام حفظ آن و داشتند عهده بر (ع)معصوم امام و پیامبر که است هاییمسؤولیت و هارسالت همان درست

 و ستمگران و زورگویان با مقابله و مظلومان از دفاع نیز و آنها ارشاد و هدایت مسلمانان، امور اصالح اسالم، اجراي و تبلیغ

 را ايمطلقه حکومت و قدرت (ع)معصومین براي که گونه همان هامسؤولیت و هارسالت این انجام اجتماعی عدالت برقراري

 صورت این غیر در کندمی ایجاب نیز اسالمی دولت و حکومت متصدي فقیه براي را ايمطلقه حکومت و قدرت کند،می ایجاب

 . گرددمی جامعه مصالح تقویت باعث اختیارات در محدودیت ایجاد و ماند خواهد معطّل و آمد نخواهد در اجرا به احکام از بسیاري

 اعم دیگر حکومتی نهادهاي يهمه مانند یابد؛می تبلور حاکم حقوقی شخصیت در که حکومتی نهاد عنوان به فقیه والیت. 3

 داراي باید نیز او هستند ـ شده یاد تعریف از فراتر مطلقهاي قدرت داراي ـ که آن انواع سایر و دمکراتیک الئیک، هايحکومت از

 يجامعه معضالت و بخشد سامان را اجتماعی امور بتواند تا باشد اسالمی هايارزش چارچوب در مطلقه اختیارات و قدرت

 . نیست انکاري گونههیچ جاي مقدار این نماید. فصل و حلّ را اسالمی

 شرائط رهبري و ولی فقیه در نظام اسالمی

ري1 ط رهب ی شرا  . 

درت اسالم در مقابله با نظام کفرو حفظ مصالح نظام را داراست رهبري نظام اسالمی در رأس وظائفش، مسؤولیت توسعه ق

 گیرند.این شرایط تحت سه عنوان اصلی؛ آگاهی، عدالت و کفایت مورد بررسی قرار می

 الف) آگاهی؛ 

 ي جامعه و آگاهی و اشراف بر مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعیهاي کیفیت استنباط احکام الهی، کیفیت ادارهشامل مقوله

 باشد.می

 .56ص خمینی، امام فقیه، . والیت38
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  39ب ـ عدالت؛

 ج ـ کفایت؛ 

 باشد.مداري و مدیریت مینگري و سیاستهایی از قبیل قدرت و سالمت، شجاعت، بصیرت، آیندهشامل مقوله
ضابطه2 ه؛.  فقی ت  دي والی  من

 کند.نمی توان ضوابطی دانست که رهبري، خود را موظف به رعایت آنها دانسته و مبادرت به تخلف از آنهاامور زیر را می

 الف. تعهد قلبی؛ 

کند تا رفتار حکومتی خود را با خواست دارد و تالش می (ع)رهبري، شدیدترین پیوندها را با خداوند و تولی به معصومین
 منطبق نماید. (ع)خداوند و والیت تاریخی پیامبر و امامان معصوم

 ب.تعهد ذهنی؛ 

ي جامعه را از خالل قرآن و کند که مفاهیم مورد نیاز براي ادارهار میبندي فکري و مفهومی رهبري به دین، او را وادپاي
بندي نماید، در نتیجه از این جهت وي مجتهدي است که با وساطت فقه، احکام عمل روایات استنباط کرده و در قالب فقه، دسته

 نماید.اجتماعی را منتسب به دین می

 ت. تعهد عملی؛ 

 کند.ها میترین افراد از حیث عمل به بایستهو عنصر عدالت، او را متعهد ي تقواي عمل، ملکهدر مرحله
داد3 ستب توهم ا ع   . دف

کنند؛ امکان تبدیل شدن این نظام به حکومت استبدادي فقیه اي که منتقدین به نظام والیت فقیه وارد مییکی از اشکاالت عمده
 ي آن را بررسی کنیم.استبداد را شناخته و سپس عوامل بازدارنده، در ابتدا الزم است منشأ است. براي رسیدن به پاسخ

 منشأ استبداد حاکم عبارتند از:  

ی؛ 1 رون  ـ عوامل بی

 الف. بحران مشروعیت ب. جدایی از مردم ج. نارسایی قوانین د. فشار عوامل بیگانه 
ی؛ 2  ـ عوامل درون

 ترسی و تقوا الف. خودخواهی ب. دنیا طلبی ج. عدم خدا

 ي استبداد: امل بازدارندهعو
ی؛ 1  ـ عوامل درون

 ب. آگاهی و تدبیر  40ترسیالف. تقوا و خدا

ی؛ 2 رون  ـ عوامل بی

 43ج. دستگاه مشورتی قوي در کنار رهبري 42هاي رهبرب. رسیدگی به دارایی41الف. مجلس خبرگان رهبري 

هر شخص یا جمعیت مسلمانی که والیت ولی جائر و غیر خدایی را بپذیرد و از آن پیروي کند، «فرماید: است که فرمودند: خداوند می #. در روایتی از امام صادق39
همچنین اصل یکصد و نهم قانون اساسی، عدالت و تقوا را الزم براي رهبري امت » خود، نیکوکار و متقی باشند.کنم و لو این که در رفتار حتما ایشان را عذاب می

 داند.اسالم می
 .44ـ 48. الحاقه/40
ردد یا معلوم شود از آغاز هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گ« قانون اساسی: 111اصل . 41

  .»خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد يفاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده
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نیت رهبري از ابتال به استبداد را حتی با وجود بنابرین وجود عوامل درونی و بیرونی مذکور؛ ضریب اطمینان نسبت به مصو

دهد و توهم امکان گرایش به استبداد، هیچ توجیه عقلی و عقالیی ندارد. به عالوه این که ولیّ مطلقه بودن اختیارات، افزایش می

 شود.فقیه، وقتی که شرائط صالحیت والیت را از دست بدهد، به خودي خود از مقام خود برکنار می

 : سیاسی هاينظام سایر با آن تفاوت و قانون با فقیه ولی طارتبا

 روشن براي. ندارد دانند ـمی قانون مافوق را خود ـ که دسپوتیستی هاينظام و استبداد با ايرابطه هیچ فقیه والیت نظریه ـ1

 فشرده طور به آنچه. است الزم استبدادي ـ هايسیستم جمله ـ از هانظام دیگر با فقیه والیت ايمقایسه بررسی مطلب این شدن

تفاوت  استبدادي و دیکتاتوري هاينظام با متعددي جهات از و بنیانی طور به فقیه والیت که است این گفت توانجا می این در

 : جمله از دارد؛

ت. 1 ه؛ در تفاو ستگا   خا

 والیت آن از بخشی ـ که دینی والیت که حالی در است خودمداري و هواخواهی از برخاسته عموما دیکتاتوري هايحکومت
 . باشدمی  خدامدارانه و الهی خاستگاه داراي ـ است فقیه

ت. 2 ط؛ در تفاو   شرای

زور  رسیدن، قدرت به عامل تنها و نیست ملحوظ رهبري براي الزم معیارهاي و هاشایستگی مآب دیکتاتور هاينظام در
 بر را خود حاکمیّت و گیردمی دست به را قدرت عمالً بود برخوردار برتري نظامی توان از قدرت يمسابقه در کس هر. است

 عدالت، اجتهاد، چون و معیارهایی هاشایستگی وجود فقیه والیت ينظریه در قدرت اساس که حالی در کندتحمیل می دیگران
 . باشدمی آن امثال و ومدیریت تدبیر قدرت، تقوا، شجاعت،

ت. 3 ش در تفاو   ها؛کن

 که را آنچه هر خود امیال اساس بر آنان و ندارد وجود رهبران براي االتباعی الزم هنجارهاي اصوال دیکتاتوري هاينظام در
 به ملزم فقیه والیت که حالی در. سازندمی وارد جامعه به را هاضربه بزرگترین خود شخصی منافع براي و دهندمی انجام بخواهند
 مقدم و آنها برابر در تخطی اندك حق و است اجتماعی مصالح رعایت و الهی احکام اساس بر عمل و دینی هنجارهاي رعایت
 . ندارد دیگران را بر خود داشتن

ت. 4 رل در تفاو ت؛ کنت در   ق

 وجود اثباتی و ثبوتی هايکنترل فقیه والیت نظام در ولی ندارد وجود قدرت کنترل براي راهی اساساً دیکتاتوري هاينظام در

 مثالً  داد، انجام شده گفته هنجارهاي و معیارها خالف جهت در عملی فقیه ولی اگر که معناست این به ثبوتی کنترل. دارد

 در کنترل مقدار این. ندارد اعتباري حکومتش و گرددمی عزل خود مقام از دینی نظر از زد سر او از عدالتیبی و ظلم ترینکوچک

 در مسأله این خارجی تحقق و شناخت( اثباتی نظر از کنترل مسؤولیت. نیست موجود نیز دنیا دمکراتیک هايشیوه ترینکامل

 قانون اساسی. 142. اصل 42
 دهد، نظر مشورتی خود را ارائه نماید.ان ارجاع میقانون اساسی، موظف است در اموري که رهبري به آن 112. مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اصل 43
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 در و است رهبري کنترل آنان وظایف از یکی یعنی است؛ ملت منتخب خبرگان بردوش) ما اسالمی نظام در و جامعه سطح

 هايتفاوت اینها بر افزون. نمایند اعالم را او عزل باید کنند مشاهده هنجارهاي الزم و معیارها برخالف عملی او از که صورتی

 .شودخودداري می آنها ذکر از اختصار جهت به که دارد وجود نیز دیگري

 گزینی والیت فقیههاي مدعی جاينظریه

فقیه: 1 ت   ـ وکال

 به حاکم آن، موجب به که است حاکمان و مردم میان وکالت انواع از پیمانى حکومت، که باورند این بر فرضیه، این پیروان
 راحتى به حاکم، عزل است، جایز قراردادى وکالت، که، آنجا از و پردازد؛مى دخالت به مملکت امور جمیع در مردم، از وکالت
  44.کنندمى نظارت کارهایش بر و کنترل را او محدودیتى و مشکل هیچ بدون مردم، عالوه، به. است ممکن

 نقد نظریه:

 تحّقق قابل ثبات،بى و جایز پیمانى با سیاسى، نهادهاى استقرار عملى حکمت و حکومت تشکیل هاىضرورت و اهداف الف)
 .نیست
 در حتى دنیا، جاى هیچ در که، حالى در. وکیل نه اوست اصلى يگیرندهتصمیم و دارد اصالت موکّل رأى وکالت، در ب)  

 اساساً . یافت تواننمى نباشد، قوى و مستحکم اختیارات و رأى استقالل داراى که حکومتى رئیس دموکراسى، مهد هاىسرزمین
 .ندارد جامعه تدبیر و مدیریّت اعمال براى کافى، اختیارات داشتن جز معنایى، قدرت، داشتن دست در

 . است مردم پیروى و اطاعت نیازمند حکومت، که، حالى در. ندارد خود وکیل از پیروى به الزامى موکّل، وکالت، در ج)
 یا برخى اگر حکومت، در که، حالى در است، خویش ِسَمت در وى بقاى و موکّل حیات به وابسته وکالت، پیمان دوام د)

 دهد.مى ادامه خود کار به حکومت یافتند، وفات دهندگان رأى اکثریّت
 رأى سنّ به انتخابات فرداى که فردى و نابالغ افراد به نسبت اکثرّیت رأى مشروعیّت اکثرّیت، از اقلّّیت پیروى ضرورت هـ)

 مصطلح وکالتِ سنخ از ماهیتاً حکومت، دهد،مى نشان که است امورى دهندگان،رأى براى سّنى محدودیّت و رسدمى دادن
 .نیست
 مشروع حقّ وکالت، در چون، دانست؛ وکالت سنخ از را حکومت تواننمى نیز ربوبیّت در توحید و اسالمى معارف اساس بر و)
 بنابراین، نماید؟ واگذار را آن تواندمى چگونه است، ثابت فردى براى حقّى چنین نشود ثابت تا و شودمى واگذار وکیل به موکّل،
 است. والیت اجرایى يجنبه حکومت، و است؛ والیت حکومت، ماهیتِ

ه؛ ـ نظریه2 فقی ت   ي نظار

خواهانه و انتقاد هاي اسالمی داشته ودر موقع مناسب با تذّکر خیردر این نظریه فقیه فقط نقش نظارت و پاسداري از ارزش
 ي خود، از انحراف جلوگیري می کند.سازنده

 .  285 ـ 275ص االمامۀ، و الخالفۀ الخطیب، عبدالکریم و ،385 - 371ص القانونیه، الدولۀ البیاتى، احمد منیر: ك.. ر44
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 نقد نظریه:

الف) این که فقیه فقط نظارت داشته باشد و ناصح باشد ودر هیچ امري نتواند حکومت را مهار کند، حکومت دینی را در 
کند و به مرور ها و امور اجرایی دچار مشکل میهاي سیاستلی با توجه به پیچیدگیهاي متعادستیابی به اهداف و تحقق ارزش

ي حکومت را نیز الگوي حکومت دینی باشد آنها شخصاً اداره (ع)کشاند. ب) اگر حکومت پیامبر و امیرالمؤمنیندین را به انزوا می
اعتنایی عمال باشد و فقیه در صورت بیار دشوار میدر دست داشتند. ج) مهار کردن انحرافات عوامل اجرایی و حکومتی بسی

 ي مشروطیت که نهایتاً استبداد رضاخانی از آن بیرون آمد.شود همانند نظارت فقها در مجلس دورهناکارآمد می

ها؛ ـ نظریه3 فق م  صرف عا  ي ت

فقها در آن حیطه مجاز به تصرف اي است که در این ایده بیان شده که؛ والیت فقیه در تعبیر خاص فقهی، ناظر به محدوده
 باشند؛ اما در غیر موارد تصریح شده همچون زعامت سیاسی و رهبري اجتماعی، تصدي فقها قابل اثبات نیست.می

م؛ ـ نظریه4 ت حکی  ي وکال

است ـ  گیرد. از جمله آثاري که مترتب بر این نظریهداري جامعه قرار میدر این نظریه، حکیم به جاي فقیه در منصب زمام
رساند کند ـ حضور دین در میدان اجتماعی را نیز به حداقّل میي حکومت خارج میعالوه بر آن که دین را به صراحت، از صحنه

 45که قطعًا با اهداف ارسال رسل و انزال کتب آسمانی منافات دارد.

 موارد کاربردي در مباحث علمی 

 به راجع که کالمی کتب از یک هر بنابراین. فقه نه است ي کالمحوزه ،آن تاریخی يپیشینه در فقیه والیت اثبات يحوزه. 1
 دانستندنمی الزم شیعه فقهاي از بسیاري بنابراین. هست نیز فقیه والیت کتاب. اندکرده بحث آن ثغور و حدود و رهبري امامت،

 مبسوط بلکه نیست دلیل تنها این البته. دهند اختصاص امارت و والیت سیاست، به را مستقلی فصل خود فقهی کتب در که
 .کرداضافه  آن به باید نیز را تقیه و نداشتن ابتال فقها، دست نبودن
 درنگبی اند؛یافته آن اعمال لحاظ به امکانی هرگاه و اندبوده معتقد فقیه والیت به همواره تاریخ، در شیعه مطرح فقهاي. 2

 .اندپرداخته آن اجراي به
 فقهاي درگیري که زمانی یعنی. است مسلم اصلی فقیه، والیت به راجع نظریه يعرضه در مکانی و زمانی شرایط تأثیر. 3
 مباحث شده،می کم درگیري این دلیل هر به و هرگاه و یافته گسترش سیاسی ياندیشه مباحث بوده؛ زیاد سیاسی مسائل با شیعه

 .است گردیدهمی رنگکم مطروحه مسائل میان در نیز سیاسی
 تدبیر بر والیت و انفس و اموال در تصرف ـ که فقیه يمطلقه والیت تاریخ، در فقاهت و فقه هاياستوانه اتفاق به قریب. 4
 و منقول اجماعات طریق از و دارد اجماع عاياد آن يدرباره کرکی محقّق. اندرا پذیرفته دارد ـ قرار آن در نیز سیاسی امور

 .است شدنی اثبات نیز مُحَصَّل

فقها، وکالت حکیم ) به کتاب نظام سیاسی اسالم، علی گزینی والیت فقیه (نظارت فقیه، جواز عام تصرف هاي مدعی جاي. جهت آگاهی بیشتر پیرامون سایرنظریه45
 اصغر نصرتی مراجعه شود.
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 این بیازماید؛ عمل در را فقیه والیت ينظریه کمی مدت در چند هر شد موفق دهم قرن در کرکی محقّق اینکه به توجه با. 5
 هرچند. است غلط بیازماید، عمل در را فقیه والیت ينظریه یافت توفیق که است متفکري اولین) ره(خمینی  امام که مطلب

 46.گرفت نادیده اسالمی، ثبات با و منسجم حکومت اولین تشکیل در را) ره(امام  حضرت بزرگ کار تواننمی

 جانب از مأذون و منصوب نه انددانستهمی معصوم  امام جانب از مأذون و منصوب را والی فقیه شیعه، بزرگ فقهاي. 6
 نادیده تواننمی را مردم اقبال به نیاز درآمدن، فعل به قوه از براي گرچه( است »انتصابی« حقیقت در فقیه حکومت بنابراین. مردم

 )انگاشت.

 در زندگی:موارد کاربردي 

 انبیاء. بعثت اهداف ترینمهم از یکى عنوان به جامعه تربیت. 1
 اسالمى. قوانین يهمه در آن بودن محور و عدالت اجراى. 2
 کامل. انسان از عملى الگوى يارائه. 3
 .اسالمى هاىارزش مبناى بر فرهنگى و سیاسى اقتصادى، هاىبرنامه تنظیم. 4
 47.باشند مدنظر داشته ملت آحاد يهمه که. گیريجهت بدون حکیمانه، و پدرانه خالصانه، رهنمودهاي. 5
 سطح بردن باال و تجارت و صنعت و کار و کشت به دادن رونق و اشتغال ایجاد و عموم سطح در زندگی در رفاه تأمین. 6

 48.درآمدها
 هاي آنان.مال کردن توطئهاستکبار ستیزي و قطع دست ایادي آنها از کشور و بر . 7
 هاي بحرانی.ایجاد وحدت بین آحاد ملت به خصوص در زمان. 8
 هاي کالن.جلوگیري از انحراف مسؤولین در مدیریت. 9

 جلوگیري از انحراف سیاسی کشور و نفوذ بیگانگان.. 10
 آفرینی براي کشور و انقالب.عزّت. 11
 .ناپذیري دین از سیاستمظهر جدایی. 12

 : ك.ر زمینه این در بیشتر آگاهی براي

   آملی. اهللا جواديفقیه، آیت والیت .1
  خمینی. امام ،»اکبر جهاد« و »فقیه والیت. «2
  عطایی. علی مراجع، و فقها دیدگاه از فقیه والیت .3
  نراقی. احمد اسالمی، حاکم والیت حدود .4
  اللهی.آیت مصطفی زعامت، و والیت و الهی . حکومت5
  نژاد.هاشمی شهید فقیه،والیت .6

: تهران( 4ج ،»مفاخر اسالم« علی، . دوانی،10 – 11ص ،)هـ.ش 1370اطالعات،: تهران( »میرداماد استرآباد حکیم: «بهبهانی مدرس موسوي . ر.ك: علی46
 .456ص ،)هـ.ق 1401 العامه، المرعشیاهللاآیۀ مکتبۀ: قم( ،»الفضألحیاض و العلمأریاض« افندي،عبداهللا . االصفهانی،439 – 448ص ،)هـ.ش1364امیرکبیر،

 .79ص ،34يخطبه صالح، البالغۀ، صبحینهج .47
 . همان.48
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  معرفت. اهللاآیت فقیه،. والیت7
 . 1380 دادگستر، نشر ،56ص ،2ج  هاشمی، محمد ایران، سید اسالمی جمهوري اساسی حقوق . 8
 .1378،قم، مرصاد. حکومت دینی؛ احمد واعظی، 9

 . مبانی حکومت اسالمی، حسین جوان آراسته.10

 منابع جهت معرفی به مخاطب:

  شفیعی. ساده، زبان به فقیه والیت ـ1
 ي والیت فقیه، مصباح یزدي.ـ نگاهی گذرا به نظریه2

  یزدي. محمد غیبت، عصر در اسالمی حکومت یا فقیه ـ والیت3
  آبادي.خرم طاهري ملت، حاکمیت و فقیه والیت ـ4
  .1380 ظفر، انتشارات  کعبی، فقیه، عباس يمطلقه والیت مفهوم تبیین ـ5
  .)ره(خمینی  امام پژوهشی و آموزشی مؤسسه انتشارات قمی، نادري محمدمهدي فقیه، والیت به گذرا نگاهی ـ6
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