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و دیرپا در ی شیعی، از مسائل بحث انگیز، دامنه دار والیت فقیه در اندیشه ینظریه: چكيده

ی این های نظری و عملی بسیار بوده است. پیشینهآیدکه منشأ چالشتاریخ اسالم به شمار می

ی معصومین ی غیبت صغری نیز قابل ردیابی است و چه بسا در زمان حیات ائمّهبحث تا دوره

علمای شیعی درطول قرون متمادی، هر کدام از منظری  )ع( نیز به نوعی مطرح بوده است .

ی سیاسی قرن اخیر، فرصت مغتنمی برای فقهای اند، به ویژه که تجربهبه این مسئله نگریسته

ی امتحان محک بزنند ونظر را در عمل بیازمایند. اکثر شیعه بود تا این نظریه را در بوته

ی مرجعیت دینی و امر قضا، دانشمندان شیعی در مورد اختیارات فقیه جامع الشرایط در حوزه

ی نظر دارند، امّا در مورد زعامت سیاسی و اجتماعی ولی فقیه جامع الشرایط وگسترهاتفاق 

ی حدّاقلی اند که بین نظریهاسالمی دیدگاههای متفاوتی را بیان کرده جامعه اختیار او در اداره

ی حدّاکثری مبتنی بر پذیرش والیت مطلقه برای ولی فقیه ومحدود به امور حسبی و نظریه

شرایط قرار دارد. در مورد مبانی مشروعیت حکومت فقیه، برخی قائل به مشروعیت جامع ال

باشند. ی انتخاب میی انتصاب معروف است وبرخی قائل به نظریهالهی هستندکه به نظریه

 لکن، در امر تعیین نظر مشترک دارند. 

 والیت فقیه ـ مطلقه ـ سیاسی ـ انتخاب  ـ انتصاب واژگان کلیدی:

 
 

 مقدمه

 

 است؛ بوده تربیتى و اجتماعى فرهنگى، سیاسى، مهم امر يك انسانى، همواره حیات تاريخ طول در جامعه هدايت و رهبرى      

 است جهت آن از جامعه در رهبرى اهمیت. دارند و داشته هاملّت و جوامع انحطاط يا رشد در کننده تعیین سهمى رهبران زيرا

 جامعه، در هاانسان میان مشترك امور به دادن سامان براى افرادى يا که فرد کندمى ايجاب هايشويژگى و اجتماعى زندگى که

       درآورند. اجرا به را آن و کنند ريزىبرنامه نظمى،بى و مرج و هرج از جلوگیرى براى و گمارندهمت  آنان هدايت و رهبرى به

 است، شده عرضه آدمى بر وحى طريق از هامكان و هازمان یهمه در و هانسل تمام براى جامع و کامل دين عنوان که به اسالم
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 و رهبرى اهمیت یدهنده نشان خود ،(ع)اطهار  یائمه و الهى پیامبران وجود. دارد ويژه توجهى جامعه هدايت و رهبرى به

 رهبرى مسؤولیت خداوند سوى از( ع) معصوم امامان ،(ص)پیامبر  از پس شیعه، باور در .است کمال سوى به جامعه هدايت

 دارعهده نیز را جامعه دينى و معنوى هدايت و رهبرى ديگرى، از پس يكى اند وداشته عهده بر را اسالمى یجامعه سیاسى

 امام دوازدهمین غیبت زمان در چند هر ناپذيرند. جدايى سیاسى زمامدارى و معنوى رهبرى اسالم، دين در اساساً. شدندمی

-درباره( ع) معصومین روايات و قرآن آيات به توجه با ولى است، نشده تعیین حكومت رياست براى معینى شخص( عج) معصوم

 که چرا است؛ دينى کارشناسان و فقیهان یعهده بر جامعه رهبرى که شودمی مشخص سیاسی، زمامدار و حاکم هاىمالك ی

 اين. است شده ياد پیامبران وارثان و مردم حاکمان اسالم، دژهاى رسوالن، امینان ،(ص)پیامبر  جانشینان عنوان به آنان از

در طول تاريخ فقاهت شیعه،  دارند. تصريح رهبرى و واليت گونهاين به مردم نهادن گردن لزوم و فقیه الهى حاکمیت بر روايات

اصل پذيرش واليت در میان فقها جای هیچگونه سخنی نبوده  در پیوسته اين مسئله مورد بحث و دقت نظريه فقها بوده است و

له از اين جهت مورد ترديد قرار گرفته که آيا ثبوت واليت از راه امور حسبیه يك أاند و اخیراً اين مسو همگی آن را پذيرفته

ن در طول يازده قرن همچنی .تكلیف شرعی است، يا آنكه يك منصب الهی است و به عنوان نیابت از مقام واليت کبری است

ولیت و ئاند و واليت فقیه را به معنای مسهمه فقها يك سخن را گفته( هجری قمری تاپانزدهمگذشته )يعنی از قرن چهارم 

کند، البته بحث واليت فقیه به عنوان ولیت و سرپرستی تفاوت میئاين مس ،اند که برحسب مواردسرپرستی امور مربوطه دانسته

بايست در شرايط سیاسی و اجتماعی حاکم بر تاريخ شود که دلیل آن هم میکتب فقهی قدما ديده نمیيك بحث جامع در 

های جائر و زورگو و عدم امكان طرح چنین مباحثی از لحاظ مهیا نبودن شرايط گذشته ممالك اسالمی و سلطه حكومت

 جستجو کرد. حاکمیتِ فقها

تّت آراء فقها، در اثبات نوعی واليت برای فقیه جامع الشرايط اجماالً اتفاق نظر دارند عالوه اينكه با وجود اختالف نظر و تش      

 قانون. هايی گردآوری شده استو اخیراً در همین رابطه آراء فقها در باب و دامنه اختیار آن در زمان غیبت در ضمن کتاب

 مردم اکثريت و رسید خبرگان تصويب به و تدوين شد ،ش. ه 8531 سال اسالمی در انقالب پیروزى از پس که ايران اساسی

 نظام هاىپايه از يكى عنوان به( ع) معصومین سنت و کتاب اساس الشرايط بر جامع فقیهان اجتهاد از دادند، رأى آن به هم

 با عادل، فقیهی عهده بر را( عج)عصر  ولى حضرت غیبت زمان در امّت امامت و امر واليت و کرده ياد ايران اسالمى جمهورى

 اختیارات با فقیه ايران، واليت اسالمى جمهورى نظام در اساس همین بر .است گذاشته مدبّر و مدير شجاع، زمان، به تقوا ،آگاه

 دارد. جاى قدرت هرم رأس در خود هاىويژگى و
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 :والیت در لغت 

سیبويه گفته  ش(.8511)نهابه اللغه،معناى نصرت استبا کسره و فتحه به با کسره واو به معناى سلطان است، و  واليت      

براى آن چیزى که تو بر آن  با فتحه مصدر است، و با کسره اسم مصدر است، مثل: امارت و نقابت، چون اسم است است: واليت

معناى خطه و  با فتح و کسر هر دو به واليتگاه  دهند.واليت دارى، و چون بخواهند معناى مصدرى را اراده کنند، فتحه مى

والى بلد يعنى شخص مسلط و حاکم بر شهر، به علت آنكه  .والى اسم فاعل است .ق(8181)ابن منظور،امارت و سلطان است

است. والء بر وزن  هجمع آن وال .گیردخود مى کردن خويش، به دست واليتو نهی رشته تدبیر امور آن مرز و بوم را با امر 

جمع آن واليات  و به معناى قرابتمصدر است، با فتحه  هوالء آيد.مینصرت و قرب و قرابت سماء به معناى ملك و محبت و 

ريزد، جمع آن ريزد، و يا بارانى است که بعد از اولین باران فصل بهار مىبارانى است که بعد از باران مى ،ولى بر وزن غنى است.

« مصباح»در . باشدو جمع آن اولیاء مى آمده استو صديق و نصیر اولیة و منسوب به آن را ولوى گويند، و نیز به معناى محب 

  «.ولى بر وزن فعیل به معناى فاعل است از ماده ولیه، يعنى قیام به آن امر نمود»آمده: چنین 

و  .بودابن فارس گويد: کل من ولى امر احد فهو ولیه، يعنى هرکس متولى و متكفل انجام کار کسى شود، او ولى او خواهد       

 هلل.                              المؤمن ولى ا: شودبنابراين گفته مى .نیز ولى به معناى مفعول در حق مطیع وارد شده است

 فرمايد: خداوند متعال می

  (.11)کهف/«هُنَالِكَ الْوَالَیَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَاباً وَخَيْرٌ عُقْباً»

حق، و اوست پاداش و مزد اختیار شده، و اوست عاقبت اختیار شده و ص به خداوند دارد که اوستآنجا واليت اختصا»

 «.پسنديده

آورند، آيند، و به او ايمان مىخدا درمى روز همگى در تحت واليت با فتحه است، به معناى ربوبیت، يعنى در آنواژة واليه       

 . جويندمىاند بیزارى و از آنچه در دنیا پرستیده

  شاعر درباره حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم: گفتار کمیت

 و منتجع التقوى و نعم المقرب    و نعم ولى االمر بعد ولیه 

بعد از سلطان و کفیل اولش رسول اهلل بوده  امیرالمؤمنین على بن ابیطالب علیه السالم خوب سلطان و کفیل امر امت»      

به خداوند متعال  ء جهالت، و خوب نزديك کننده امتانماى تقوى و سداد در بیابان خشك و بیداست، و خوب دلیل و راه

: ولى معانى بسیارى دارد بعضى از آنها محب است، و آن ضد دشمن است، و آن اسم است از آمده« تاج العروس»در  «.است

و ابن  ى نصیر است از ماده وااله يعنى يارى کرد او را.ماده وااله يعنى او را دوست داشت، و بعضى از آنها صديق است، و بعض

که اين معانى سه  بر تدبیر در امور، و قدرت بر آنها، و بجا آوردن آنها را دارد، و هنگامیاثیر گفته است: مثل آنكه واليت، داللت
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« مفردات»راغب اصفهانى در  نیست. گانه )تدبیر و قدرت و فعل( با يكديگر مجتمع نشوند، اطالق لفظ والى در آنجا آزاد و رها

  (.355: 8181)اصفهانی،گويد: الوالء و التوالى ان يحصل شیئان فصاعدا حصوال لیس بینهما ما لیس منهما

که: دو چیز و يا بیشتر از آن طورى قرار گیرند و واقع شوند که بین آن دو چیز غیر از  ستا والء و توالى به معناى آن»      

 آن دو چیز است نبوده باشد.آنچه از خود 

 :والیت در اصطالح 

اى نزديكى کند؛ يعنى میان دو چیز به گونه، واليت است. اصل اين ماده بر قرب و نزديكى داللت مى«ولىّ»ريشه واژه       

کند و نزديكى داللت مىواو، الم و يا )ولى( بر قرب و »گويد: ابن فارس مى. برقرار است که چیز ديگرى میان آنها فاصله نیست

واژه ولىّ به معناى قرب و نزديكى است، و کلمه مولى نیز از همین باب است. و بر معتِق، معتَق، صاحب، حلیف، ابن عم، ناصر و 

 (. 8811ق: 8511)ابن فارس، «به معناى قرب است« ولى»شود که ريشه همه آنها جار اطالق مى

در کاربرد الفاظ و اينكه معموال کلمات را در آغاز براى بیان معانى مربوط به محسوسات به با توجه به حاالت اولیه انسان       

 توان گفت: برد، مىکار مى

واژه واليت در آغاز براى قرب و نزديكى خاص در محسوسات )قرب حسى( به کار رفته است، آن گاه براى قرب معنوى       

 استعاره آورده شده است. 

کند و الزمه آن اين است که ولىّ گاه اين واژه در امور معنوى به کار رود بر نوعى از نسبت قرابت داللت مىبر اين اساس هر 

تواند تصرّفاتى را بنمايد که ديگرى جز به اذن او نسبت به آنچه بر آن واليت دارد، داراى حقى است که ديگرى ندارد و مى

او تصرف کند، اين واليت او ناشى از حقّ وراثت است. کسى که بر صغیر واليت دارد تواند در اموال تواند؛ مثال ولىّ میّت مىنمى

تواند در امور منصور )آن کسى که نصرتش را عهده دار شده حقّ تصرف در امور وى را دارد. کسى که واليت نصرت دارد مى

کند و او ولىّ مؤمنان آنها را تدبیر مى است( تصرف کند. و خداوند ولىّ امر بندگان خويش است؛ يعنى امور دنیوى و اخروى

اى از قرابت و نزديكى است که بنابراين، معناى واليت در همه موارد استعمال آن، گونه .است؛ يعنى بر آنان واليت خاصى دارد...

  .( 81ق8531)المیزان، منشأ نوعى تصرف و مالك بودن تدبیر است

 

ها از میان برداشته اى که موانع و حجابنزديكى نسبت به چیزى است، به گونهبه عبارت ديگر: واليت، نوعى قُرب و       

هايى که براى خود ايجاد کرده، و از طرفى هاى نفسانى و قابلیتحال اگر کسى با رياضت .(511ق:8531)المیزان،شود...مى

ين چنین شخصى از جانب خداوند بر مردم ديگر مورد عنايات و الطاف الهى قرار گرفته و به مقام قرب تام الهى نايل شده، ا
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کند، واليتى که الزمه آن اين است که ولىّ نسبت به آنچه بر آن واليت دارد، داراى حقى است که ديگرى ندارد واليت پیدا مى

 ت.تواند. و همه اينها به اذن و اراده و مشیّت خداوند استواند تصرفاتى بنمايد که ديگرى جز به اذن او نمىو او مى

 اقسام والیت

 عام توالی -1

به معنی آن است که مؤمنان يكديگر را دوست داشته باشند. ايمان اساس دوستی و والی مؤمنان است. در واقع، والی عام       

ای که هر يك را به سرنوشت ديگری گونهسازد، بهپیوندی است که مسلمانان را از راه محبت و دوستی به يكديگر مرتبط می

 کند. نقش میثر و صاحبای توحیدی مؤمند و در ساختن جامعهعالقه

 فرمايد:قرآن کريم می

  .(18)توبه/«وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ أَولِياءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ»

 دارند.منكر باز میکنند و از مردا مؤمن و زنان مؤمن دوستان يكديگرند. آنان همديگر را به معروف امر می

شريفه آن است که مؤمنان به يكديگر نزديك هستند، حامی و دوست يكديگرند و به سرنوشت هم عالقه  یهمنظور از آي      

دارند. امر به معروف و نهی از منكر بر اثر همان احساس دوستی و کنند و از زشتیها باز میدارند، لذا يكديگر را به نیكی امر می

شود. انسانی که ت نباشد، اين احساس مسئولیت در انسانها ايجاد نمیمندی به سرنوشت يكديگر است. تا دوستی و محبعالقه

مندی کرد، محبت و اعتناست، اما وقتی به آنها احساس نزديكی و عالقهبه ديگران عالقه ندارد، به رفتار و اعمال آنها نیز بی

  ادت آنان است، سفارش کند.خیر و سعی هشود که ديگران را به آنچه مايگذارد و باعث میدوستی او را آرام نمی

 خاص توالی-2

بیت اوست. در اينكه پیامبر اکرم)ص( مسلمانان را به نوعی والی رهبری و زعامت است که خاص پیامبر اکرم)ص( و اهل      

القربی در قرآن کريم گويای اين والی خاص نسبت به خاندان پاك خود توصیه کرده است، ترديدی وجود ندارد. آية ذوی

 فرمايد:مطلب است، آنجا که می

  .(15)شوری/«يقُل الأَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَ»

 خواهم، جز دوستی خويشاوندانم.بگو بر اين رسالت مزدی از شما نمی

در اطاعت از آنها و ياری کردن  به معنای محبت نیست، بلكه عالوه بر آن نوعی تعهد نسبت به رهبران الهی والی خاص صرفاً

 آيد. از اين طريق واليت رهبران الهی در ادامة واليت خداوند است. آنان به شمار می
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 فرمايد:قرآن کريم می

  .(33)مائده/«رَاكِعُونَإِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اهللُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِيمُونَ الصَّالَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ »

 دهند.خوانند و در حال رکوع زکات میولی شما فقط خداست و فرستادة او ومؤمنانی که نماز می

باره نقل اين آيه به اتفاق شیعه و سنی در مورد حضرت علی)ع( نازل شد. طبری در تفسیر خود روايات متعددی را در اين      

آيه در شأن حضرت علی)ع( نازل شده  ناي» نويسد:اهل سنت در تفسیر کبیر خود می کرده است. فخر رازی از علمای بزرگ

در اين آيه،  علی)ع( واقع نشده است.کس جز حضرتاند که ادای زکات در هنگام رکوع، از هیچو نیز علما اتفاق کرده« است.

شده است و بنابر نظر علمای شیعه اين واليت خداوند، واليت رسول خدا)ص( و واليت علی)ع( به عنوان والی خاص مطرح 

معانی واليت؛ يعنی  ل همةاممندی به آنها در حدی که در والی عام گفته شد، نیست، بلكه شواليت صرفاً محبت و عالقه

 محبت، قرابت، نصرت و ياری، زعامت و حكومت است. 

  (.131، 1ترمذی،بی تا،)«هذا علی موالهمواله فَ نتُن کُمَ» پیامبر اکرم)ص( در غدير خم فرمودند:

 هرکس را که من موال و سرپرست اويم، علی موال و سرپرست اوست.

اند. عالمه امینی در کتاب ارزشمند الغدير دربارة منابع اين اين حديث را که علمای شیعه و سنی در کتب معتبر خود نقل کرده

 ث در کتب اهل سنت به تفضیل بحث کرده است.يحد

 فرمايد:ر حديث ديگری میپیامبر اکرم)ص( د

  .(531: 1)المحجه البیضاء،بی تا «نه يحبنی وهو يغضبكأن زعم کذب مَ ،يا علی»

  ای علی! هر که گمان کند که مرا دوست دارد با آنكه دشمن تو باشد، دروغ گفته است.

 والیت تكویني-3

واليت تكوينی به معنای تصرف در موجودات و امور تكوينی است. چنین واليتی از آن خداست. اصل پیدايش، تغییرات و       

ای از اين واليت را به برخی از بقای همه موجودات به دست اوست و همه تحت اراده و قدرتش قرار دارند. خداوند متعال مرتبه

شود، امات انبیا و اولیا، از آثار همین واليت تكوينی است. آنچه در واليت فقیه مطرح میکند. معجزات و کربندگانش اعطا می

 واليت تكوينی نیست.

 والیت تشریعي-4

 واليت تشريعی خود بر دو قسم است:
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 گذاری:  الف( قانون

شود. خداوند در بر اساس توحید ربوبی، هرگونه قانونی که انتساب به خداوند نداشته باشد، به شرك در تشريع منتهی می      

بر اين اساس فقط کسی مجاز به جعل قانون است که از طرف  .(11)يوسف/ «إنِ الْحُكْمُ إِالَّ لِلَّهِ»دارد: قرآن کريم بیان می

إِنْ هُوَ إِالَّ  وَ ما ينْطِقُ عَنِ الْهَوی»مانند پیامبر اکرم )ص( و امامان معصوم )ع(. در قرآن کريم آمده است: خداوند، مأذون باشد. 

گويد چیزى جز وحى آنچه مىگويد! و هرگز از روى هواى نفس سخن نمى». يعنی: (5/3)نجم/  «عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوی وَحْی يُوحی

 .(ش8511)مكارم شیرازی،«آن کس که قدرت عظیمى دارد او را تعلیم داده استکه بر او نازل شده نیست! 

 . (1،81ق:8111)مجلسی،«فَمَا فَوَّضَ اللَّهُ إِلَى رَسُولِهِ فَقَدْ فَوَّضَهُ إِلَیْنَا»امام صادق)ع( نیز فرموده است: 

تعلیم و تربیت پیامبر اکرم )ص( و تأيید روح  اينان حامل ودايع نبوت بودند و طبق»ی هدی )ع( بايد گفت در شأن ائمه      

القدس، بینش واقعی الزم را دارا بودند و بر مالکات اصلی احكام، نسبت به پیشامدها کامالً واقف بودند و بر حسب رخدادهای 

لشرايطی که در زمان غیبت نیز فقیه جامع ا(. 815تا:)محمدهادی معرفت،بی«نمودندزمانه و مصالح مقتضی، تشريع احكام می

به کتاب و سنت آشنايی دارد و نسبت به اوضاع و احوال زمانه آگاه و از تقوا نیز برخوردار است، از سوی معصومین )ع( مأذون 

ی اسالمی بپردازد. جعل چنین واليتی برای فقیه جامع است تا به وضع قوانین متغیر در چارچوب احكام و مصالح جامعه

)مصباح با واليت تشريعی ندارد، بلكه شأنی از شؤون ربوبیت الهی و در طول آن استالشرايط، نه تنها منافاتی 

 .(811ش:8538يزدی،

 ب( زعامت و رهبری:

از ديدگاه اسالمی، انسان يكتاپرست نبايد از هیچ فرد يا نهادی فرمان ببرد و کسی را ولیّ، سرپرست و ارباب خود قرار        

 اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ»گونه که در قرآن کريم آمده است: چون و چرا مطیع او گردد. هماندهد و بی

ها دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايی در برابر آن». يعنی: (58)توبه/«الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْيمَ وَ ما أُمِرُوا إِالَّ لِیعْبُدُوا إِلهاً واحِداً

خدا قرار دادند، و همچنین مسیح فرزند مريم را؛ در حالی که دستور داشتند فقط خداوند يكتايی را که هیچ معبودی جز او 

    )مكارم شیرازی،پیشین(.«نیست، بپرستند

 النَّبِی أَوْلی»مگر آنكه خداوند برای کسی چنین حقی را جعل و تشريع کرده باشد. در قرآن کريم بیان شده است:       

جايی ديگر از قرآن کريم . يعنی: پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. همچنین در (1)احزاب/«بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

يعنی:  (.33)مائده/«راکِعُونَ إِنَّما وَلِیكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقِیمُونَ الصَّالهَ وَ يؤْتُونَ الزَّکاهَ وَ هُمْ»آمده است: 

دارند و در حالت رکوع، ها که نماز را برپا میسرپرست و ولیّ شما تنها خدا و پیامبرش است و نیز کسانی که ايمان آوردند؛ آن

دهند. بر اساس اين آيات، خداوند واليت تدبیری و حق اداره و تنظیم اجتماعی را برای پیامبر )ص( و امامان معصوم زکات می
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ر رأس هرم توانند حاکمیت سیاسی و زمامداری جامعه را در دست گرفته و د)ع( تشريع کرده است و تنها آنان هستند که می

 قدرت باشند.

ی اطهار )ع( به فقیهان واجد الشرايط، واگذار شده است و آنان به بر اساس داليل گوناگون ،چنین واليتی از طرف ائمّه      

گذاری، دارای واليت و رهبری جامعه بوده و موظف به تدبیر، سرپرستی و تنظیم نیابت از معصومین )ع( عالوه بر حق قانون

 1(811ش:8511)نوروزی،ی اسالمی هستندامعهاجتماعی ج

 والیت فقيه -5

ی حكومت، زعامت و تصدی اداره»ی طاهرين )ع( است. واليت فقیه اصطالحی برای نظام حكومت اسالمی پس از ائمّه      

مسلمانان و در ی امور اجتماعی ـ سیاسی مسلمانان به دست عالم دينی و يا حكمرانی فقیهان عادل بر مبنای مصلحت قاطبه

به عبارت ديگر، واليت فقیه عبارت   (.511ش: 8515، 1)عمیدزنجاتی،«گويندراستای اجرای مقررات اسالمی را واليت فقیه می

 ی شؤون زندگی اجتماعی توسط ايشان.است از حاکمیت فقیه جامع الشرايط بر جامعه اسالمی و سرپرستی کلیه

ت که در زمان غیبت امام معصوم )ع( چه بايد کرد؟ آيا امّت اسالمی بايد بدون رهبر موضوع اصلی واليت فقیه اين اس       

باشد؟ يا بايد به رهبری طاغوت تن دهد؟ يا بايد بهترين شخص از نظر علم و تقوا و مديريت سیاسی که کمترين فاصله را با 

ی دم از نعمت حضور امام معصوم )ع( در جامعهمعصوم )ع( دارد، به رهبری امّت اسالمی بپردازد؟ در عصر غیبت کبری که مر

اند، فقیه عادل دارای شرايط فتوا بر آنان واليت های گوناگون همانند حكومت و قضاوت محرومانسانی و راهبری او در عرصه

-کبری میدارد. واليت فقیه در حقیقت، نیابت عام از امام معصوم )ع( است و به معنای سرپرستی امور شیعیان در عصر غیبت 

 باشد.

ی اطهار )ع( راجع به ی آنچه را که پیامبر )ص( و ائمّهفقیه عادل، همه»نويسند: حضرت امام خمینی )ره( در اين باره می      

دار اجرای احكام شريعت اند را دارا است و تفاوت، نامعقول است. زيرا والی، هر شخصی که باشد، عهدهحكومت و سیاست داشته

 (.111،مام خمینی،بی تا)ا«حدود الهی و أخذ خراج و ساير مالیات و تصرف در آن بر اساس مصلحت مسلمانان استی و اقامه

ی امامت نیز همین به خوبی روشن است که مقصود از واليت، همان مسؤولیت اجرايی احكام انتظامی است که درباره      

محجوريت در کار نیست و هر کس چنین توهمی کند، پنداری بیش ای به نام قیمومیت و معنی منظور است و اصالً مسأله

 باشد.نمی
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اند و مطلب تازه و نو پیدايی نیست. ها پیش گفتهاين گفتار امام راحل )ره( همان چیزی است که فقهای بزرگ شیعه، قرن      

اجرايی احكام انتظامی اسالمی را بر  ی واليت فقیه مطرح گرديد و مسؤولیتاز همان موقع که فقه شیعه تدوين يافت، مسأله

 ی فقهای جامع الشرايط دانستند. عهده

ی تاريخی طوالنی تا عصر امامان های دينی بوده و دارای پیشینهی واليت فقیه، هر چند مبتنی بر مبانی و آموزهنظريه      

يت فقیه که به عنوان تنها شكل مشروع ی والگیری نظام جمهوری اسالمی مبتنی بر نظريهباشد، ولی شكلمعصوم )ع( می

حكومت در زمان غیبت از سوی امامان معصوم )ع( معرفی شده است، در ابتدا و برخورد ملموس و عینی اين نظريه با واقعیات 

« ی فقیهواليت مطلقه»ی ی مديريت، باعث تكامل و تبیین هر چه بیشتر اختیارات ولیّ فقیه، در قالب نظريهجامعه در عرصه

 شد.

 حكومت اقسام 

ها بر ها از حكومتحكومت و مباحث آن، بررسی رابطه میان جامعه و نوع نظام سیاسی و تبیینو اقسام تشخیص انواع       

شناسی ها درباره جوامع و انواع آنها و رشد و ترقی آنها در ايجاد مفاهیم جديد در انواع حكومت، در حیطه جامعهاساس نظريه

  .(11)باتامور؛صبوری،مسئله اصلی آن است سیاسی بوده و

  ترين کارکردهای اساسی حكومت برای اعضای جامعه شامل موارد زير است:عمده

 . حراست و دفاع از جامعه در برابر تهاجم خارجی؛8

 . تأمین کاالهای اساسی و خدمات برای اعضای جامعه؛1

 . حفظ نظم در جامعه؛5

  کنند.ترين هنجارها را نقض میهم. مجازات افرادی که در جامعه م1

 حكومت های موجود درجهان :

 

منظور حكومت استبداد فردى است که حال و وضعش در گذشته و حال :  ی اصلى اش(ـ حكومت استبدادى )در چهره1

بشر شده،  روشن است، و در يك جمله کوتاه مى توان گفت: هر نوع بردگى و بدبختى و سیه روزى و عقب ماندگى دامنگیر نوع

 متِ مرگ آفرين سرچشمه گرفته است.از اين نوع حكو

 

يعنى همان حكومت خود کامه فردى خونخوار و جبّارى که لباس  :ـ حكومت استبدادى )در لباس دموكراسى( 2

در  اداى دموکراسى را« حزب و مجلس ساختگى»دموکراسى را در بر مى کند، و عنوان آن را يدك مى کشد، و با راه انداختن 
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مى آورد. همان حزب و مجلسى که لیست مقامات و نمايندگان و رهبرانش قبل از تشكیل نوشته و آماده شده و بازيگرانش به 

ترتیب در پشت صحنه لباس در تن کرده و آماده کار مى شوند و به نوبت نقش خود را با ظاهر شدن در صحنه ايفا مى کنند. 

خورند و مى نوشند و مى خندند و مسخره مى کنند امّا روى صحنه که آمدند يكى  در پشت صحنه با هم بر سر يك سفره مى

موافق و ديگرى مخالف، يكى در جناح پیشرو و ديگرى در جناح سازنده، يكى هماهنگ کننده اين جناح و ديگرى هماهنگ 

ى خورند ـ راه مى اندازند؛ حتّى کننده آن جناح، جنگهاى زرگرى مضحكى براى فريب عوام ـ که ديگر فريب اين بازيها را نم

 م کشیده به يكديگر حمله مى کنند!گاه براى تكمیل اين صحنه با مشتهاى گره شده و قیافه دره

اين نوع حكومت در تاريخ گذشته وجود نداشت؛ چرا که مردمش و حتّى ديكتاتورهايش رك و راست بودند، و يا شايد عقلشان 

نمى رسید که مى توان استبداد را در قالب دموکراسى ارايه داد. اين نوع حكومت پديده عصر ما است، عصر نفاقها، دو رويیها و 

ت که مغزش به گذشته تعلّق دارد و پوستش اش به امروز، و تنها هدفش آن است که عصر تغییر چهره ها! و میوه تلخى اس

 تاريخ رهايى ملّتها و آزاديشان را چند روزى به عقب بیندازد و غیر از آن کارى از آن ساخته نیست. 

 

داشت، و فرآورده اين نوع حكومت در گذشته با اين محتوا وجود ن ادى گروهى )دیكتاتورى پرولتاریا(:ـ حكومت استبد3

)کارگر جديد( زمام امور را به دست مى « پرولتاريا»عصر گسترش ماشینیزم و مخصوص کشورهاى کمونیستى است که طبقه 

گیرد و خواسته هاى خود را در تمام زمینه ها زير لواى مارکسیسم تحقّق مى بخشد. گرچه خود مارکسیستها هستند که 

عنوان شعار حكومتشان انتخاب کرده اند، ولى قطع نظر از مفاهیمى که زير اين عنوان نهفته عنوان ديكتاتورى پرولتاريا را به 

شده بايد ديد، آيا اين طبقه پرولتاريا است که بر چنین جوامعى حكومت مى کند يا اعضاى کمیته مرکزى حزب و دبیر کلّ 

رد و نه رنگ و بويى از دموکراسى دارد، و خود آن؛ آنهم حزبى که نه فراگیر است و نه انتخاب آزادى در آن صورت مى گی

کامگى و استبداد سران گردانندگان حكومت، و توسّل به خشونت و سلب آزادى انسانها در آن چیزى نیست که بر کسى پنهان 

که به باشد. درست است که زمامداران در اين گونه جوامع گامهاى موثّرى در راه تعديل ثروت بر مى دارند و نیز درست است 

دوران ثروتمندان افسانه اى پايان مى دهند، ولى آيا مى توان از اين حقیقت روشن، چشم پوشید که آنها میلیاردها ثروتهاى 

کشور خود را در راه تحكیم پايه هاى قدرتشان صرف مى کنند؛ و به طور فعّال ما يشاء هرچه خواستند انجام مى دهند؛ و حقّ 

 اعتصاب و هر گونه توضیح خواهى را از مردم محیط خود مى گیرند.اظهار نظر و نقد و بررسى و 

  

اين نوع حكومت که عالیترين و کاملترين نوع حكومت در دنیاى امروزش  :ی اصيلش( ـ حكومت دموكراسى )در چهره4

و خارجى اش؛ از نظر  ی مباهات بسیارى از زمامداران است، تا چه رسد به وجود عینىمى دانند، و حتّى ادّعا و اداى آن مايه
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مفهوم در يك جمله خالصه مى شود و آن اين که: در اين سیستم حكومت، تمام مردم از هر گروه و قشرى ظاهراً با آزادى 

خويش را براى چند سال ـ کامل مى توانند به پاى صندوقهاى راى رفته و نمايندگان واقعى خود را انتخاب کنند، و سرنوشت 

 به دست آنها بسپارند. -خاصّىتحت ضوابط 

آنها نیز با تبادل نظر و مشورت ظاهراً آزادانه قوانین و مقرّراتى را که به عقلشان حافظ منافع آن مردم است وضع و مقرّر مى 

نخست »کنند. حال گاهى ريیس هیئت اجرايى به وسیله اين نمايندگان انتخاب مى شود و گاهى مستقیماً به وسیله مردم که 

 .(13ش:8531)مكارم شیرازی،مى نامند« ريیس جمهورش»يا « وزير

 حكومت الهي ـ  5

های فكری صرف، تنها در حريم فكر وانديشه برنامه دارند اسالم را نبايد در برابر مكاتب فكری محض، قرار داد؛ زيرا مكتب      

از آن مربوط به امور اخالقی وتهذيب  وبس.  اگر بخشی از اسالم مربوط به معارف و اعتقادات وجهان بینی است وبخش ديگری

 باشد، در کنار اين دو، بخش سومی وجود دارد که به شرح وظايف ودستورهای عملی پرداخته است. نفس می

اگر اسالم نظارت وارشاد و امر به معروف و نهی از منكر و جهاد و دفاع دارد، اگر حدود و مقرّرات و قوانین اجتماعی و       

ی اخالق وعرفان و دهد که اسالم يك تشكیالت همه جانبه و يك حكومت است و تنها به مسألهين نشان میجامع دارد، ا

دهد و در های ديگر نپرداخته است؛ اگر اسالم راه را به انسان نشان میی فرد نسبت به خالق خود يا نسبت به انسانوظیفه

ی مكتب های باطل را بگیرد و تجاوز و طغیان طاغوت را جلوی همهطلبد، اگر اسالم آمده است تا کنارش از او مسئولیت می

ی اسالم ممكن نیست .خدای سبحان درباره بدون سیاست هرگز حكومت وچنین هدفی، بدون، ای در هم کوبد، چنین انگیزه

عَلَی الدّينِ کُلِّه وَلَو کَرِهَ المُشرِکون  ذی اَرسَلَ رَسولَهُ بِالهُدی وَ دينِ الحَقِّ لِیُظهِرَهُالّهُوَ ا» ورسول اکرم )ص( می فرمايد:

 .(55)توبه/«

ی ابعاد زندگی هدايت کند و بساط هر طاغوت يعنی خدای تعالی رسولش را با هدايت و دين حق اعزام نمود تا مردم را در همه

پیامبر اسالم برای دو کار آمد نه يك  ها پیروز گرداند. بر اين اساس؛ها و نظامها و حكومترا برچیند و تا دينش را بر تمام مرام

 ی  قانون آمد و هم برای برچیدن ظلم وستم وطغیان. کار؛ هم برای هدايت و موعظه و تعلیم و ارائه

وَ لَقَد بَعَثنا فی کُلِّ اُمَّه رَسوالً اَن اعبُدواهللَ » فرمايد: ی رسوالن خود را چنین بیان میخدای تعالی هدف از بعثت همه      

دعوت کند و به اجتناب از « اهلل»فرستاديم که آنان را به عبادت آوری ما برای هر امتی پیام (.51)نحل/«واجتنبوا الطّاغوت 
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طاغوت بر انگیزد. اجتناب کردن از طاغوت يعنی خود را در جانبی و طاغوت را در جانب ديگر قرار دادن و در جهت او قدم 

 ی او نشدن.طاغی دفاع کردن وتسلیم و برده برنداشتن و از خود در برابر تجاوز

هاست، برای اجرای احكامش و برای ی مكتباسالم از آن جهت که دين الهی است و از آن جهت که کامل و خاتم همه      

خواهد؛ برای نبرد با طاغوت و ستیز با ظلم و تعدی طاغوتیان، حكومت و ايجاد قسط و عدل در جامعه، حكومت و دولت می

حكومت و بی اجرا، قانون صرف است و از قانون که سوادی بر بیاض است، به تنهايی کاری ساخته خواهد، اسالم بیاکم میح

کنند، حكومت را تقديس و تكريم کرده و میکنند و اسالم بینیست و اگر دشمنان اسالم، جدايی دين از سیاست را ترويج می

انديشی يا اسالم شناسی واقعی خواهی و نیكاسالمی  است؛ نه به جهت خیری برای خلع سالح نمودن مسلمین و جامعه

 . (13-11ش:8511)جوادی آملی،واصلی

 فلسفه واهداف حكومت اسالمي   

شدن راهنمايی « خلیفه اهلل»ها را به سوی مهمترين هدفی که حكومت اسالمی به همراه دارد، دو چیز است: اول، انسان       

ساختن، مبادی تمدن راستین را «ی فاضلهمدينه»سیر و سلوك آنان را فراهم نمودن و دوم، کشور اسالمی را کردن ومقدمات 

مهیا نمودن ، و اصول حاکم بر روابط داخلی و خارجی را تبیین کردن. نصوص دينی اعم از آيات قرآن و متون احاديث و نیز 

آنها همین دو  ی همهی زيادی است، لیكن عصارهوان ونكات آموزندهی معصومین وپیشوايان الهی، گرچه حاوی معارف فراسیره

سازد ولی اصالت از آن روح است و بدن پیرو روح همان گونه که نظام داخلی انسان را روح و جسم او می رکن ياد شده است .

اخالقی ناروا و حفظ از زيان باشد و سالمت و رعايت اصول طبی وی، برای تأمین سالمت روح از گزند عقائد سوء و آسیب می

دارند و گشتن گام بر می «خلیفه اهلل»هايی است که در جهت نیز برای پرورش انسان« مدينه فاضله»رفتار ناپسند است، تأمین 

پوسد میرد و میدو رکن ياد شده، همانا از آن خالفت الهی است ؛ زيرا بدن هر چند سالم باشد، پس از مدتی می اصالت در بین

-ی فاضله، هرچند از تمدن واال برخوردار باشد، پس از مدتی ويران میولی روح، همچنان زنده و پاينده است .همچنین، مدينه

ی بدن ی فاضله به منزلهکه همان انسان کامل است، از گزند هرگونه زوال مصون است. بنابراين، مدينه «اهلل خلیفه»گردد، ولی 

سازد، بنابراين اصالت ی روح آن؛ وهمان گونه که بر اساس اصالت روح، بدن را روح سالم می، به مثابه«خلیفه اهلل»است و 

 نمايد. ی فاضله را انسان کامل تأسیس و تأمین میمدينه« خلیفه اهلل»

است، های مستخلفٌ عنه که خداوند جهان ی کمالی خالفت الهی آن است که انسان کامل يعنی خلیفه اهلل، همهالزمه       

های وجود مظهر خداوند سبحان قرار گیرد و بنابراين، آنچه به ی آن کمالی هست خود فراهم نموده ودر همهی سعهبه اندازه
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ی آنها جزء آيند ، لیكن همهشود، اگرچه کمال به شمار مینام قسط وعدل و نظاير آن به عنوان اهداف حكومت اسالمی ياد می

ها خواهد بود؛ چرا که خالفت خداوند ی آن کمالی خداست، مصدر همها انسان متعالی که خلیفهاند؛ زيرفروعات کمال اصلی

جوامع بشری نقش سازنده ی آنچه که در تأمین سعادت ابد سهیم است ودر تدبیر ی وی، مظهرهمهمستلزم آن است که خلیفه

  (.33-818دارد باشد)همان،

 خاتميت اسالم و استمرار والیت 

کند، دو چیز است؛ يكی استمرار قانون خدا و ديگری استمرار اجرای آن توسط آنچه خاتمیت اسالم را تضمین می      

حكومت؛ که اين دو، در وجود مستمر قرآن و عترت تحقّق يافته است و رسول اکرم )ص( ، اين دو ثقل گرانقدر را برای امت 

انّی تارِكٌ فیكم الثَّقَلینِ کتابُ اهلل وعترَتی وَ لَن يَفتَرِقا حتی يَرِدا عَلَیَّ الحَوض : »ی آن دو فرموداسالمی به وديعت نهاد ودرباره

گذارم،  کتاب خدا و عترتم؛ و اين دو متاع وزين، تا من دو وزنه وزين و استوار را در میان شما باقی می (.111، 5)مجلسی،«

شوند، از يكديگر جدا نخواهند شد. وجود عترت طاهرين )علیهم السالم( و آنگاه که در قیامت، در کنار حوض کوثر بر من وارد 

ضرورت تمسّك به آن بزرگان مطهّر، تنها از جهت تبیین و تفسیر قرآن و احكام الهی و تعلیل و دفاع علمی از آنها نیست، بلكه 

ها و نیز حراست از و هدايت ، انسان عالوه بر آن ، به جهت تشكیل حكومت و اجرای حدود و قوانین اسالمی و اصالح جامعه

 اسالم و مسلمین در برابر دشمنان داخلی و خارجی است. 

باشد، با خالفت بال فصل علی بن عترت پیامبر که با وصف عصمت و طهارت ، از رهبری و واليت مطلقه الهی برخوردار می      

)عجل اهلل تعالی فرجه الشريف( و حكومت جهانی آن حضرت ابیطالب )علیه السالم( آغاز گرديده و تا زمان ظهور ولی عصر 

ی اسالمی از ادراك برکات ادامه خواهد يافت. در عصر غیبت ولی زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشريف( که مسلمانان و جامعه

م، تداوم يابد که اين خاص ظهور ايشان محرومند، جاودانگی اسالم اقتضا دارد که همان دو شأن تعلیم دين و اجرای احكام اسال

باشد و فقیهان عادل و اسالم شناس ، از سويی با سعی بلیغ و اجتهاد مستمر، ی نائبان ولی عصر )عج( میدو وظیفه، بر عهده

نمايند و از سويی ديگر، با سابقه تبیین میی موضوعات و از جمله مسائل جديد و بیاحكام کلی شريعت را نسبت به همه

 بخشند. ی مسلمین را تداوم میی جامعهام استنباط شده ، واليت اجتماعی و ادارهاجرای همان احك

تواند خاتمیت اسالم را تضمین کند، زيرا اگر چه قرآن کريم کتاب جاودانی است که از نقص تداوم قانون ، به تنهايی نمی       

باشد، لیكن قانونی که در کتابخانه باشد زندگی بشر میو زوال وتحريف مصون است و برای همیشه چراغ راه هدايت و قانون 
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ها و اصالح روح و رفتار آنان را ندارد و از اينرو، همان گونه که در صدر ی اجتماع، توان هدايت انسانونه در مقام اجراء وصحنه

 بری دينی استمرار يابد.اسالم واليت و حكومت، امری ضروری بود، اکنون نیز خاتمیت اسالم اقتضاء دارد که واليت و ره

ی نخست، متعلق به خداوند است وسپس به رسول خدا وامامان معصوم )علیهم السالم(  داده واليت، اگر چه در مرتبه      

 .(111-111)همان،يابدشده است، امّا در مراتب بعدی، به وارثان واجد شرايط رهبری انتقال يافته و از اين طريق ، استمرار می

 ی فقيهلقهوالیت مط

 مفهوم مطلقه

ی واليت فقیه و شمول مسؤولیت است که برای تأمین مصالح و تضمین در اين مبحث، گسترش دامنه« اطالق»مقصود از       

کردند؛ زيرا در استفاده می« عامه»از « مطلقه»ی گیرد. فقهای پیشین به جای واژهی ابعاد مصالح مردمی را فرا میعدالت، همه

ها مورد نظر است. مانند واليت های ديگری نیز وجود دارد که جهات خاصی از آناين شمول و مطلق بودن واليت، واليتبرابر 

ی واليت پدر در امر ازدواج دختر يا واليت پدر و جد در تصرفات مالی فرزندان نابالغ. بنابراين، منظور از اطالق، گسترش دامنه

ها، ی ابعاد مصالح عمومی مردم است و مانند ديگر واليتی احكام اسالمی و همهدر همهفقیه و مسؤولیت اجرايی ولیّ فقیه 

ای آمده است که اختیارات ولیّ فقیه را به موارد خاصی همچون امور رو، مطلقه در برابر مقیدهيك بعدی نخواهد بود. ازاين

 کردند. حسبیه محدود می

ی الجمله دارای حق تصرف در برخی از امور اجتماعی است، مورد پذيرش همهفیاصل اين مطلب که فقیه جامع الشرايط       

ی نفوذ حكم او تا کجاست و اين که اين حق از باب واليت ولی اين که دايره(. 118ش:8511، 1)آذری قمی،فقها قرار دارد

ی ثل قضاوت که به وضوح در دايرهوگوی فقیهان شیعی قرار گرفته است. مواردی ماست يا صرفاً نوعی اجازه است، محل گفت

 گیرند و هیچ فقیهی مخالف آن نیست.اختیارات فقیه قرار دارد، خارج از اين بحث قرار می

ی فقیه، معتقد بودند هر اختیاری که پیامبر اسالم )ص( دارد، برای فقیه ی واليت مطلقهحضرت امام خمینی )ره( درباره      

صراحت از اختیار ولیّ فقیه برای تعطیل میان اين دو، تفاوتی قائل شد. همچنین ايشان به  توانهم ثابت است و عقالً نمی

. (81-11ش:8511)امام خمینی،دانستی احكام اولیه میراند و حكومت اسالمی را مقدم بر همهموقت برخی احكام سخن می

در بسیاری از موارد، فراتر از قانون اساسی و قوانین دانست و گاه واليت را به قانون عرفی مقید نمیاز سوی ديگر ايشان هیچ

ی های شهید و جانبازان، دادگاه ويژهکرد؛ مواردی مثل تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأسیس بنیادعادی عمل می

 (.11ش:8518)رنجبريان،يك در قانون اساسی وقت، جزو اختیارات يا وظايف رهبری شمرده نشده بود روحانیت و... که هیچ
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 والیت مطلقه ی بر اساس نظریهفقيه اختيارات ولي 

واليت فقیه توضیح گستره و دايرة شمول اين واليت است، نه چگونگی « مطلقه بودن»توان گفت: مقصود از به اختصار می      

 یعه اتفاق نظر وجود دارد: اعمال آن. توضیح اينكه در مورد دايرة شمول و گستره واليت فقیه در دو مورد تقريباً میان فقهاء ش

 دهد. مقام افتاء: فقیه عادل در مورد فروع مسائل شرعی برای مردم فتوا می -8      

 کند. ـ مقام قضاء: فقیه عادل در اختالفهای مردم و در اجراء حدود الهی داوری می1      

است. چنین مفهومی از واليت به  اما در مورد واليت به معنای حق تصرف در امور مردم اختالفات و اقوالی مطرح شده      

 چند صورت قابل ترسیم است: 

واليت در اموری است که نیاز به وجود ولی دارد، اما اکنون ولی خاصی ندارد. موارد فراوانی برای اين صورت از واليت  (8      

 د: وجود دار

مانند واليت بر اطفال نابالغ يا افراد ديوانه پس از بلوغ، در صورتی که ولی خود را از دست داده باشند، واليت بر اموال افراد  

کنند، بر افراد بیمار و شود، واليت بر افرادی که از اداء حقوق ديگران امتناع میغايب که غیبت آنها موجب تلف مال آنان می

ولی امر آنها نیست، بر مغمی علیه )بیهوش(، بر امور میت بدون ولی، برای غسل، کفن و دفن، همچنین ناتوان که کسی مت

ال عمومی دارند مانند اراضی که متعلق به عموم مسلمانان است و نیز واليت بر وواليت بر همه مسلمانان در صورتی که ام

 . (833)انصاری، موقوف علیهم در اوقاف عام

توان درآورد و به صورت معیاری برای مقام تعیین مصداق چنین واليتی ارائه ده را تحت مالك واحدی میتمام موارد ياد ش

کرد، ضابطه اين محدوده آن است که اموری را شارع مقدس راضی به ترك آنها نیست و متولی خاص ندارد، اينگونه امور بر 

  .عهده ولی فقیه است

لمانان، به معنای حكومت و ادارة شئون سیاسی و اجتماعی آنان، و حتی فراتر از آن، واليت بر همة امور عمومی مس (1      

به عبارت ديگر واليت بر همة اموری . واليت بر نفوس مسلمانان در صورتی که حكومت بر آنان اقتضای تصرف در نفوس کند

  .مت رجوع کردکه عرفاً يا شرعاً برای انجام آن امور ناگزير بايد برخوردار از واليت و حكو

واليت هم بر امور عمومی مسلمانان و هم بر اموال و نفوس مردم بطور مطلق: اينگونه واليت منحصر به قلمرو شئون  (5      

  .(835)همان،گردداجتماعی و سیاسی مردم نیست، بلكه شامل امور شخصی آنان نیز می

السالم است، برای پیامبر و امامان معصوم علیهمورت سوم آمدهنظر فقهاء شیعه اين است که واليت با گستره شمولی که در ص

 ثابت است. از جمله داليل آن بعضی از آيات قرآن است مانند: 
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و چون واليت بر جان ثابت « پیامبر نسبت به مؤمنان از خود آنان اولی است.» (1)احزاب/«مهِسِنفُن اَمِ نینَالمؤمِولی بِاَ بیُلنَّاَ»

 شود. شد، به طريق اولی واليت بر اموال آنان نیز اثبات می

من نسبت به هر مؤمنی از خود » (111، 8)کلیتی،«هفسِن نَمِ نٍمؤمِ لِّكُولی بِا اَانَ»در حديث نیز از قول پیامبر آمده است       

 « او اولی هستم.

هذا فَ والهُمَ نتُن کُم؟ قالوا: اللهم بلی. قال: مَكُسِنفُن اَكم مِولی بِاَ ستُلَاَ»نیز در حديث غدير آمده است که پیامبر فرمود:       

ن موالی اويم، اين علی موالی هرکه م آيا من نسبت به جان شما اولی نیستم؟گفتند: آری. فرمود:» (1، 8)امینی،«والهمَ لیٌعَ

 .(15: 8513)واعظی،«تاوس

 کند: گیری میمرحوم شیخ انصاری پس از بیان ادلة خود و تبیین مدعا، اين گونه نتیجه      

او بر بنابراين، اطاعت از امام محدود به اوامر شرعی نیست، بلكه وجوب اطاعت از امام معصوم در اوامر عرفی او و سلطنت »      

است مانند اجراء  اموال و اشخاص است. همچنین، در مواردی که مصالح مطلوب شارع بر عهدة افراد خاص قرار داده نشده

حدود و تعزيرات، تصرف در اموال قاصران و غايبان، وادار کردن مردم، به اداء حقوق ديگران و مشابه آنكه بايد با رجوع به امام و 

بدون اذن امام مستقالً حق انجام اينگونه را ندارد و بالجمله امام از سوی خداوند متعال)جل( دارای اذن او صورت گیرد و کسی 

بحث و اختالف نظر در میان فقهاء در خصوص گستره و شعاع نفوذ واليت فقیه غالباً بین دو « سلطنت مطلق بر رعیت است.

  .حداکثری دوم است و تصوّر حداقلی نخستین

شود، از اين شود که واليت فقیه در محدودة نخست با قاطعیت و روشنی اثبات میی از فقهاء استفاده میاز نظر بعض      

مقدس به رها ماندن و ترك  نیز شده است؛ يعنی کارهايی که متولی خاص ندارد و شارع« امور حسبیه»مقید تعبیر به  یهداير

اما  (.833: 8181)انصاری،تر خالی از اشكال نیستگسترده یهه در دايراند: اثبات واليت فقیآنها، راضی نیست. اين فقها گفته

به اين معنا که  (831)همان،اندديدگاه مشهور نزد فقها دايرة واليت فقیه را در گسترة حداکثری يادشده تصوير دوم دانسته

فقیه عادل بر همه امور عمومی و شئون سیاسی و اجتماعی مردم واليت دارد و هر کاری که از شئون حكومت در زمان غیبت 

 گردد. امام معصوم است، به فقیه باز می

فرمايد: بحث می اهلل تعالی علیه پس از تبیین مستدل ديدگاه خويش در اين مقام به عنوان نتیجةامام خمینی رضوان      

فتحصل مما مرّ ثبوت الواليه للفقهاء من قبل المعصومین علیهم السالم فی جمیع ما ثبت لهم الواليه فیه من جهه کونهم »

، 1،امام خمینی)«سلطاناً علی االمه و البد فی الخراج عن هذه الكلیه فی مورد دالله دلیل دال علی اختصاصه با االمام المعصوم

111.)  
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گیريم ثبوت واليت را برای فقهاء از سوی معصومین علیهم السالم، در از آنچه گذشت )داليل مورد استناد( نتیجه می»      

هستند و در خارج کردن هر مورد از اين قاعده کلی  همة آنچه برای امامان از واليت ثابت شده. از جهت اينكه آنان سلطان امت

 « عصوم هستیم.نیازمند دلیل بر اختصاص آن به امام م

اند. ايشان در بخشی از پاسخ به نامه رئیس امام راحل)قدس سره( در موضوعی ديگر به توضیح ديدگاه خود پرداخته      

 نويسد: ( در مورد شمول دايرة واليت فقیه می81/81/11جمهور وقت )در تاريخ 

كومت الهیه و واليت مطلقه مفروضه به نبی اسالم اگر اختیارات حكومت در چارچوب احكام فرعیه الهیه است، بايد عرض ح»

تواند ملتزم به آنها باشد، مثالً کس نمیکنم به پیامدهای آن که هیچمعنی و بی محتوا باشد. اشاره می)ص( يك پديدة بی

الزامی به  ها که مستلزم تصرف در منزلی يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعیه نیست، نظام وظیفه و اعزامخیابان کشی

ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود و خروج هر نوع کاال و منع احتكار در غیر دو سه مورد و گمرکات جبهه

و مالیات و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو )غیر از مشروبات الكلی( حمل اسلحه به هر نوع که باشد و 

 اختیارات دولت است بنابر تفسیر شما خارج است و صدها امثال اينها.  صدها امثال آن که از

 اساسی قانون 881 دراصل که است ایگانه موارد يازده همان فقیه، صرفاً ولی اختیارات کنند که توهم ایعده است ممكن      

 خورده تخصیص 881 محدود اصل ، با اختیارات31 در اصل هفقی مطلقه واليت گروه، عبارت اين رغم است. به شده آورده

ذکر  هدف و فقط حصر نبوده از باب يادشده است، زيرااختیارات تصور نادرست اين که گردد، درحالیآنها می ومنحصر به

 است. بوده فقیه ولی از وظايف مصاديقی

 نويسد:می متوه اين درپاسخ استاد عمید زنجانی      

اختیار  گويند: يازده، می881 اصل کنند بهاستناد می که ، آنهايی881 بر اصل حاکم 31 دراصل فقیه واليت بودن مطلقه»      

 همیدوازد اينكه برای که مطلب اين کنند به را ندارد، اينها بايد توجه دوازدهمی که است اين معنايش پس شده بیان

 است. اصل 31 اصل ، حاکم881 و اصل 31 اصل بین درتعارض است، پس شده آورده« مطلقه»نیايد کلمه پیش وسیزدهمی

 بندی و يازده است مطلق ، واليت31 اصل براساس مازاد نیست... بنابراين اختیارات برای نیازی که است اين کنندة بیان 31

 مطلق 31 اصل - تعبیر حقوقی به -دارد  مخالف مفهوم به احتیاج هر حصری ، چونسازند، انحصار رانمی881 اصلن بود

 بودن بندیو يازده است اساسی قانون براصول حاکم« مطلقه واليت»، 31 استناد اصل به کرد که تصريح توانمی است... اکنون

 «سازد.، حصر رانمی881 اصل
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 چنین که است، درحالی آن تفويض و عدم اجرايی انحصار قدرت معنای به فقیه مطلقه واليت که است ديگر، اين توهمی      

دانند و امورمی درادارة وی توانمندی را ماية فقیه توسط اجرايی ازقدرت قسمتی ، تفويض«البیع» )ره( درکتاب نیست. امام

گیرد  انجام بصیرت و ارباب از افراد متخصص کثیری مساعی باتشريك درهرحكومت بايستیند تدبیر امور کشور میمعتقد

 گرفت.نمی انجام خودايشان کارها بدست علی)ع( نیز تمام حضرت در زمان که همانگونه

 بخواهد بدون که است فقیه ضابطة و بدون قید و شرطرها و بی واليت معنای به مطلقه واليت نیايد تصورکرد که ازسويی      

 که نیست فقیه ولی حقیقی حكومت، شخص دهد، دراين انجام را کاری عمومی ومصالح اسالمی معیارهای درنظر گرفتن

فقاهت،  همان او که حقوقی ديگر شخصیت عبارت دارد. به وحكومت فقاهت، واليت ومقام فقیه شخصیت کند بلكهمی حكومت

 خاطر، اعتبار آن همین به است الهی واليت مظهر اجرايی درحقیقت واليت نوع نمايد. اينمی است، حكومت وکفايت عدالت

 است. اومرتبط ويژه شخصیت به بلكه نیست خاصی شخص به مربوط

 برای حدودی ترسیم به توان)س(، می پیامبر)ص( وائمه حكومت بااختیارات فقیه ولی حكومتی اختیارات باوجود همسانی      

 شود: يعنیمی مطرح نسبی دربرابر واليت فقیه مطلقه واليت« اطالق»اساساً که پرداخت. بايد گفت فقیه مطلقه واليت اعمال

  قاضی و تعیین درقضاوت صرفاً شود فقیه گفته دانست، مانند آنكه امور خاصی قید بهرا محدود و م فقیه ولی نبايد اختیارات

و  الهی و قوانین مردم مصالح جز محدودة محدوديتی لذا هیچ ندارد. دخالت حق جنگ فرماندة دارد، اما در تعیین دخالت حق

 برای واليت نبودن نسبی معنای آن، به اطالق وجود ندارد و مفهوم عادل قیهف اختیارات در زمینه اسالمی و ضوابط موازين

 ازجمله اند کهرابرشمرده ایکننده فقیه، موارد کنترل ولی رهبری اطالق برای است. برخی اسالمی مقررات درچارچوب فقیه

 اسالمی رهبر حكومت ديدگاه رهبر است. ازاين مشورت وسیله به مالی، کنترل قانونی، کنترل  صفاتی، کنترل آنها، کنترل

 معنای به مطلقه واليت است. بنابراين مقتضی اخذ تصمیم جهت مختلف مسائل و کارشناسان با متخصصین ناگزيراز مشورت

 .گیردمی نظر انجاماحبص ایعده با مشورت معموالً که امور کشور است درتمامی ودخالت سرپرستی

 )ره( خميني امام ازدیدگاه مطلقه والیت های محدودیت

همان طور که گفته شد، اطالق واليت به معنای اختیارات نامحدود نیست و به عنوان مثال، امام خمینی محدوديت هايی       

 ایاند، عدهدو مبنا رابرگزيده اصوالً معظم اسالمی، فقهای وحاکم فقیه ولی اختیارات دربابرا در اين خصوص مطرح کرده اند. 

 از فقها، برخی دسته است. ازنظر اين وجود دارد، ثابت مشخصی شرعی دلیل که تنها درمواردی فقیه واليت از آنها معتقدند که

 است: قبیل از اين شرعی قطعی داليل به ازموارد مذکور با توجه
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 و ديوانگان. و سفیهان يتیمان اموال وسرپرستی حفظ - 8       

 خود راندارند. اموال سرپرستی حضور، امكان عدم دلیل به که و کسانی غايبان اموال حفظ - 1      

 و... سفیهان تزويج زناشويی، مثل به از امور مربوط برخی - 5      

 . وارث بدون وارثیه المالك مجهول ازخمس، اموال نیمی )ع(، مثل امام لاموا وسرپرستی حفظ - 1      

 پیامبر)ص( و امام که اموری فقیه، در تمام واليت عام داليل براساس )ره( اعتقاد دارند که مانند امام بزرگی ایفقهاما       

 که وجود داشته شرعی ادلة است. مگر آنكه و مسئولیت و اختیارات واليت دارای اند، فقیهداشته واختیارات )ع( واليت معصوم

 (.313)همان،نمايد استثنأ و خارج را اختیارات ازاين امری

 مطلقه واليت و نظريه اسالمی حكومت بحث کسی تاکنون شیعی درفقه کرد که اعتراف واقعیت اين بايد به درهر حال      

 وتفريعات و ازگستردگی، جامعیت بوده مستوفی زمینه در اين ايشان و مباحث است نكرده )ره( طرح از امام را مبسوط فقیه

    منداست.بهره کاملی وعمق

 ست:در مجموع آثار و نظريات امام، می توان محدويت ها و چارچوب های مضیق گر مطلقه بودن واليت را موارد زير دان   

  :)ره( امام از دیدگاه «فقيه والیت«بودن اعتباری (الف

آنها  معنوی مقام همپايی معنای به الشأن عظیم پیامبر وائمه حكومتی فقها با اختیارات حكومتی اختیارات بودن همسان      

 خالفت دو نوع اند، اينبرده گمان بعضی آنچه وبرخالف نیست ائمه برای آن جعل فقها در رتبة برای خالفت جعل»نیست. 

 «.يكديگر قرارندارد درعرض

 اين به دقیق تشريح به الهی تكوينی خالفت - 1و وقراردادی اعتباری خالفت -8به خالفت )ره( با تقسیم خمینی امام      

 اجازه آنها، فقط دانستن و همسنگ عادل فقهای )س( برای پیامبر)ص(وائمه اختیارات معتبرشمردن پردازند و ضمنمی مطلب

 خالفت دو شكل )ع( دارای معصومین پیامبر وائمه ديدگاه دانند. ازاينمی فقیه ولی وظايف از حیطة را خارج جهاد ابتدايی

و  بوده مشابه با ايشان و قراردادی اعتباری و فقها درخالفت آنها است تنها مختص الهی تكوينی هستند وخالفت گفته پیش

 باشند.می دارشان میراث
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  : است الهي قوانين چارچوب فقيه، مقيد به یمطلقه والیت( ب

 مطلقه واليت» هستند، حتی قانون مطیع آن اندرکاران و دست مجريان و همه است قانون اسالمی، حكومت حكومت      

 در هر شكل ایرفتار مستبدانه باکوچكترين که است، قانون اسالمی ومقرات قانون تابع اشگسترده نیزبا اختیارات« فقیه

 فقیه، ضمن واليت و اصل اساسی قانون از تصويب پس ، بالفاصله31 درآبان راحل است. امام خالفم وعنوانی، شديداً وصورت

 دانند.می قانون حاکمیت را تحت وغیرفقیه ازپیامبر، فقیه اعم مطلب، همه اين به تصريح

تن، بر سراسر يك وتمايالت آراء که است استبداد حاکم شیوة نه در آن که است بنیانگذار حكومتی اسالم ايشان ازديدگاه      

 وضع آن تمامی برای از افراد جامعه گروهی باشد که بر قوانینی متكی که و جمهوری مشروطه شیوه شود، و نه تحمیل جامعه

 گیرد، و هیچمدد می الهی ها از قانونزمینه در تمام که الهی از وحی ومنبعث مُلهم است نظامی اسالمی حكومت کنند، بلكهمی

و  ونو شؤ جامعه زمامداری در زمینة که هايیبرنامه ندارند، تمام استبداد رأی حق امور جامعه و سرپرستان از زمامداران يك

از  درمورد اطاعت حتی کلی اصل باشد. اين الهی قوانین آيد، بايد براساس اجرا درمی به مردم نیازهای رفع آن، جهت لوازم

 است. و ساری نیزجاری امر حكومت و متصديان زمامداران

 : است عمومي مصلحت چارچوب فقيه، مقيد به یمطلقة والیت (ج

 ترتیب باشد. بدين مردم و مصالح واليت افراد تحت حقیقی منافع در جهت که است آن به مشروط فقیه ولی واليت اطالق      

 واليت باشد. در کتابمی فقیه مطلقه واليت اعمال از لوازم فردی منافع جای به جمعی وتأکید برمنافع عامه مصالح رعايت

 گردد:می عامه، فانی فرد در مصالح فقیه، مصالح

 را در نظر بگیرد، و ازجهات عامه و منافع عمومی بايد جهات دارد، همیشه حكومت بشری عهوجام برمسلمین که کسی»      

 است، بسیاری کرده فانی جامعه مصالح از افراد را در مقابل بسیاری بپوشد، لهذا اسالم چشم شخصی وعواطف خصوصی

 «است. برده بشراز بین مصالح را در مقابل ازاشخاص

 مصالح يا طبق مسلمانان کلی تواند در موضوعات، بنابرمصالحمی اسالمی حاکم» فرمايند:البیع، نیز می )ره( در کتاب امام      

است؛  منظور شده و مسلمین اسالم مصلحت نیست، بلكه رأی اختیار هرگز استبداد به کند. اين خود، عمل حكومت افراد حوزه

 «است. مسلمین مصالح او، تابع عمل نیز، همچون اسالمی جامعه حاکم هانديش پس
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شود می مشخص ترتیب است. بدين مشاهده قابل )ره( بخوبی متعدد امام دربیانات نظری نیز چنین انقالب بعد ازپیروزی      

نظرايشان،  برحسب که داشت بايد اذعان البته« باشدمی مصلحهال یامور کشور لدَ درهمه تصرف معنای به مطلقه واليت«که

 در تجويز واليت عمده عمومی، شرط مصالح رعايت است. پس کند، ساقطمی عمل جامعه مصلحت بر خالف که فقیهی واليت

 است. مطلقه

 حاكم: شخص مطلقة حكومت نه است فعال وكنترل نظارت معنای به فقيه والیت (د

کند می با اختیارات و توأم فعال نظارت وفقیه برامور است واشراف نظارت معنای به فقیه ولی )ره(، حكومت از ديد امام       

 برمحكومین حاکم« تغلب»استیال و  معنای به اسالمی، حكومت درنظام دارد واساساً کنترل اسالمی قوانین بر اجرای يعنی

 کشور درمسیر صحیح و مجريان هدايتگر جامعه فعال شكلی به از آن، بلكه خارج ونه است جزء دولت فقیه، نه وجود ندارد. ولی

 فرمود:می يابد. اماممی فقیه، مشروعیت وکنترل دخالت نوع اين واسطة سیاسی، به ونظام و دولت است اسالمی

 «کنیم. کارها نظارت خیر و شر وروی کنار بايستیم و خودمان بدهیم ارزش مردم به ما بايد»

 شرایط وليّ فقيه از منظر قانون اساسي

 سه قوای که کشور است رسمی مقام ترينعالی و در واقع دارد ایگسترده و اختیارات وظايف اساسی، در قانون ولیّ فقیه      

 بايد رو از اين. وی هستند و غیرمستقیم مستقیم نظارت تحت دولتی، هایسازمان و از نهادها سیاریو ب مسلح نیروهای گانه،

 .است گرفته نظر در او برای هايیو ويژگی شرايط چه گذارقانون اساسی، در قانون که شود مشخص

قانون اساسی از بیان بعضی از شرايطی که فقه اسالمی برای ولیّ فقیه مطرح نموده، امتناع کرده است؛ مثالً از شرايطی       

-ها برای ولیّ فقیه کامالً واضح و بديهی میکه لزوم وجود آن زادگيعقل، بلوغ، اسالم و ایمان، ذكوریت و حاللمانند: 

 .میان نیامده است باشد، صحبتی به

 و امامت امر واليت ايران، اسالمی )ع( در جمهوری عصر ولی حضرت غیبت است که در زمان آمده اساسی قانون پنجم در اصل

 آن دارعهده و هفتم، يكصد اصل طبق که است و مدبّر مدیر شجاع، زمان، به آگاه تقوا، و با عادل فقیه یبر عهده امّت

 گردد.می

است:  شده اشاره مهم شرط سه به باشد،ولیّ فقیه می شرايط و صفات یدرباره که قانون اساسیيكصد و نهم  در اصل      

 و اجتماعی، سیاسی صحیح امّت؛ بینش رهبری برای الزم و تقوای فقه؛ عدالت مختلف در ابواب افتاء برای الزم علمی صالحیت

 و قدرت کافی برای رهبری. مديريت شجاعت، تدبیر،
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 اسالمی جمهوری در قانون اساسی نظام فقیه های ولیّبه توضیح و بررسی شرايط و ويژگی اصل، اين دو به توجهاکنون با       

 پردازيم:می ايران

 احكام بتواند تا باشد اسالم معارف به و عالم مجتهد که است اين فقیه ولیّ اساسی از شرايط يكی افتاء: برای علمي صالحيت

 بتواند تا باشد برخوردار شايسته علمی از مقام بايد حكومت اسالمی رهبر ديگر، عبارت به. آورد دست به شرعی از منابع را الهی

 کند. فصل و حل را... و اجتماعی، اقتصادی سیاسی، مسائل الهی  قوانین با

 جز انتظاری اسالمی یجامعه از رهبری است؛ فلذا هاانسان و الهی فطری هایاز خواسته يكی خواهیعدالت و تقوا: عدالت

 وجود از آگاهی با نیز جامعه افراد ديگر، از سوی. باشد عادل خود نخست عدالت، اجرای برای بايد او. رودنمی عدالت اجرای

 شوند.می گرمعدالت دل اجرای به نسبت در رهبر، عدالت یملكه

 که ایگونه به. کند الهی تكالیف و انجام گناهان ترك به وادار را وی که باشد نفساني یملكه دارای بايد رهبر همچنین      

 برای تقوا شرط گذاردن با گذارقانون. نگیرد فرمان ديگر کس از هیچ خدا و جز باشد مسلط خويش نفس بر هوای حال هر در

 است آن مراد بلكهباشد؛  معصوم بايستمی فقیه ولیّ که نیست اين مراد البته. است نموده توجه مهم یخصیصه اين به رهبر

 باشد. برخوردار ممكن حد در باالترين بايد از تقوا که

 طلبدمی المللی و بین ایمنطقه ملی، حوادث و است که مسائل خطیری بسیار یوظیفه رهبری و اجتماعي: سياسي بينش

. برگزيند را درست راه اسالمی، امّت و مصلحت زمان مقتضیات به توجه با نیاز، هنگام به و کند تحلیل درست را وقايع رهبر تا

 برقرار يگانگی و میانشان گرد آورد مسلمانان را یپراکنده جماعات تواندمی رهبر که است و اجتماعی سیاسی صحیح بینش با

 به را ملل ديگر اسالمی، یجامعه از شايسته تصويری یارائه و با گیرد بهره جامعه پیشرفت برای آنان اعتقاد و ايمان از و سازد

 (.55ش:8513، 1)هاشمی،کند مندعالقه اسالم

 یدرباره بتواند تا باشد برخوردار ويژگی از اين بايد و رهبر است ضروری بسیار نگریو آينده تدبیر امور مهم، انجام برای : تدبير

از  درست و تحلیل تاريخی و مطالعات شخصی گیرد. تجربیات دست در را عمل و ابتكار کند ريزیبرنامه ،جامعه یآينده

  .(811ش:8511، 1)مدنی،کند کمك رهبر نگریآينده به تواندمی حوادث

بر  ناظر را ولیّ فقیه اساسی، قانون .است مسؤولیت آن با متناسب از توانايی برخورداری هر مسؤولیتی انجام یالزمه مدیریت:

 از بودن مندبهره مهم، امور اين یاداره و انجام یالزمه بنابراين،. است داده قرار وی زير نظر را هاو آن شناخته کشور یقوه سه
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 طلب را وی مديريت و کیفی کمی فزونی رهبر، و مسؤولیت نظارت قلمرو فزونی ديگر، عبارت به. است مديريت و توانايی قدرت

 (.11ش:8511)نجفی،محسنی،کندمی

-می مديريت وقتی اما باشد. کافی مديريت دارای بايد امور، انجام برای ولیّ فقیه که است آن مسلّم قدر و شجاعت: قدرت

 (.11-13)همان،شود افزوده آن به شجاعت صفت که اقتدار گردد و قدرت به تبديل مقتضی در زمان تواند

 الزم از شجاعت بايد او فلذا است. فقیه ولیّ مهم، از مسائل در بسیاری نهايی گیرنده تصمیم ايران، اسالمی جمهوری در نظام

 را مناسب تصمیم اسالمی یجامعه یو اداره هدايت برای و تاريخی حساس در لحظات واهمه و ترس و بدون باشد برخوردار

 کند. نظارت آن حسن اجرای و بر بگیرد

 های وليّ فقيه از منظر قانون اساسيمسئوليت

طبق قانون اساسى اين حاکمیت از طريق قوانین الهى و  ،که در جمهورى اسالمى ايران حاکمیت الهى است يیاز آن جا      

فقیه است و مقام رهبرى به لحاظ امامت و هدايت نظام  در جمهورى اسالمى رياست کشور با ولىّ. شودواليت فقیه اعمال مى

 .داراى وظايف و اختیاراتى است

زير نظر واليت  ،قضائیه و مقننه، مجريهای قو :اند ازتعبار که قانون اساسى، قواى حاکم در ايران اصل پنجاه و هفتم طبق      

ى بنابراين، براى تحقق واليت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبرى بر کلیه کنند.عمل می تى امر و امامت امّمطلقه

 قرار داده است.ولیّ فقیه اصل قواى حاکم در جمهورى اسالمى ايران را زير نظر اين ارکان نظام، 

ى اسالمى اقتضا کند که خود او مستقیماً وارد عمل رهبرى نسبت به هر چه مصلحت جامعهکه به طور کلى بايد گفت       

اما در عین حال اختیارات و وظايفى به طور مشخص و مصرح و از پیش تعیین شده دارد که  .ولیت و اختیار داردؤشود، مس

-جا که قانون اساسى واليت مطلقهن اختیارات اشاره نموده است. در واقع از آنمصاديق اي بهدهم قانون اساسى،  و صدـاصل يك

نبايد تصور نمود که اختیارات ولیّ »ل شده، ئى فقیه را پذيرفته و در چارچوب مقررات اسالمى اختیارات مطلق براى ايشان قا

 بلكه آنچهسالمی ايران مشخص شده است، فقیه صرفاً همان اختیاراتی است که در اصل يكصد و دهم قانون اساسی جمهوری ا

فقیه است و مسلماً بیان اين  هايى از اختیارات ولىّنمونه بیان شده است،در اين اصل  که به عنوان وظايف و اختیارات رهبر

 .(811: 8511)کواکبیان،«موارد از باب حصر نیست

شده است. اما در عین حال وظايف و  ءاست که در آن احصاى واليت در قانون اساسى فراتر از وظايف و اختیاراتى گستره      

گانه و نهادهاى قانونى مندرج در قانون اساسى بر عهده ى نظام جمهورى اسالمى و قواى سهاختیاراتى را در رابطه با مجموعه
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صد و هفتاد و يكو صد و هفتاد و ششم يكصد و سى و يكم، يكام، یصد و سيكصد و دوازدهم، يك صد و دهم،يكدارد که اصول 

 هاست.هفتم قانون اساسى بیانگر آن

 : و يكصد و هفتاد و هفتم صد و دهميكمندرج در اصل  ها و اختیاراتمسؤولیت      

 ،هاى داخلىهاى کلى نظام جمهورى اسالمى در زمینهسیاست ،مطابق بند يكم اين اصل :عيين سياست هاى كلى نظامت

شود و مجلس شوراى اسالمى و تعیین و ترسیم مىمقام رهبری  خارجى، سیاسى، اقتصادى، نظامى، اجتماعى و فرهنگى توسط

 و ها را به شكل قانونى و قابل اجرا در آوردهشوراى عالى انقالب فرهنگى نیز در چهارچوب قانون اساسى و موازين شرع، آن

البته رهبرى براى اعمال اين اختیار مهم و کلیدى، از مشاوران و کارشناسان خبره  ايند.نمى مجريه ارسال مىبه قوه ،براى اجرا

ى اعضاى آن از طرف رهبرى ترين ارگان مشورتى ايشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام است که همهبرد و مهمبهره مى

 اقتصادى و فرهنگى هستند.هاى مهم سیاسى، ولین رده باال و از شخصیتؤشوند و معموالً از مسمنصوب مى

هاى کلى نظام را بر عهده ولیت تعیین سیاستؤطور که مسهمان ولیّ فقیه :نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى نظام

-از اهداف و آرمان هاى تعیین شده به هنگام اجرا،ها نیز نظارت دارد تا سیاستدارد، با دقت تمام بر حسن اجراى اين سیاست

 و به خوبى پیاده شوند. شدهف نهاى اصلى منحر

ى مستقیم به آراى عمومى و گذارى مراجعههاى قانونيكى از راهطبق اصل پنجاه و نهم قانون اساسی،  :فرمان همه پرسى

پرسى صورت داد. هر چند توان همهسیاسى، اجتماعى و فرهنگى مى پرسى است و در مسائل بسیار مهم اقتصادى،همه

اما تصمیم نهايى با رهبرى است که قاعدتاً ، توانند در اين مورد ابتكار عمل داشته باشنداى اسالمى مىنمايندگان مجلس شور

 پرسى را تشخیص خواهد داد.با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضرورت و اهمیت همه

هستند.  واليت فقیهکلى، تابع مقام  هاىگذارىاز لحاظ فرماندهى و سیاستمسلح نیروهاى  :فرماندهى كل نيروهاى مسلح 

 یصد و سیزدهم قانون اساسى از قوهيكفرماندهى نیروهاى مسلح از جمله موارد مشخصى است که طبق اصل شصتم و اصل 

 مجريه استثنا شده و به رهبرى سپرده شده است. 

ى قدرت ى براى دولت و موازنهح به خاطر نقششان در داخل کشور و خطر جدهاى سیاسى، نیروهاى مسلّى نظامدر همه»

شود تا کمتر خطرآفرين باشد. در دقت بسیار مبذول مى ولیت آن به شخص يا نهادى،ؤدر سپردن مس . بنابرايناندداراى اهمیت
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جمهورى اسالمى ايران اين اختیار به کسى داده شده که از حد اعالى مشروعیت الهى و مردمى برخوردار است و توازن قوا را 

 .(111-111، 8)عمید زنجانی،«زندنمى به هم

در شرايطى که ضرورت و مصلحت ايجاب کند، اعالن جنگ و صلح و بسیج نیروها از  :اعالن جنگ و صلح و بسيج نيروها

خواهد بود. به همین منظور و به دلیل اين که فرماندهى نیروهاى مسلح با ايشان است، بسیج نیروهاى نظامى  ولیّ فقیهوظايف 

 گیرد.ها نیز توسط ايشان انجام مىى براى دفاع از نظام و میهن و مقابله با تهاجمات و توطئهو مردم

 ولیّ فقیه مسئولیت نصب و عزل و قبول استعفای مقامت ذيل را دارد: :نصب و عزل و قبول استعفا

کند قوانین و مقررات کشور نظارت مىرهبرى از طريق نصب و عزل فقهاى شوراى نگهبان، بر تمام : الف( فقهاى شوراى نگهبان

 ت نظام حفظ شود.تا اسالمیّ

ى قضائیه و در رأس آن، رياست آن و نیز استقالل اين قوه از قواى ى قضائیه: وظايف و اختیارات بسیار مهم قوهیس قوهئب( ر

 تواند اهمیت آن را در موضعى برتر و باالتر از ساير قوا قرار دهد.ديگر، مى

 .دارد صد و هفتاد و پنجم قانون اساسى به اين مورد تصريحيكاصل : سازمان صدا و سیماج( رئیس 

سپرده شد که  ولیّ فقیه، اين وظیفه به 8511در بازنگرى قانون اساسى در سال :حل اختالف و تنظيم روابط قواى سه گانه

ولیّ  چنینهم. کندقدرت در يك قوه جلوگیرى مىاين کار، هم نظارت بر سه قوه را تأمین و توجیه و هم از تمرکز بیش از حد 

به طورى که اجماع نظر بین  ؛خواهد داشتنیز توان تأثیرگذارى بر سه قوه را  به دلیل نفوذ و دارا بودن منصب واليت،فقیه 

 کند. سران قواى سه گانه را تسهیل مى

اصالً  يا طريق عادى و قانون موجود حل شدنى نیستشود که از گیر نظام مىگاه مسائل و معضالتى دامن :حل معضالت نظام

بینى خاصى صورت نگرفته و يا اگر هم پیش بینى شده، مصلحت  در مورد چنین مسائلى در قانون اساسى و قوانین عادى پیش

قام جا فقط جايگاه و مکند که در مورد آن معضل خاص، با سرعت ويژه و روش خاص عمل شود. ايننظام اسالمى اقتضا مى

 تواند مشكل را حل و فصل نمايد.است که بهتر از هر شخص و مقام ديگرى مى ولیّ فقیه

، يك شرط الزم و کافى براى احراز مقام رياست ولیّ فقیهیس جمهور از سوى ئتنفیذ حكم ر :امضاى حكم ریاست جمهورى

 یس جمهور است. ئر ، در واقع انفاذ مقام واليت براى مشروعیت الهىحكمزيرا امضاى . جمهورى است
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اش حكم دهد، يا مجلس شوراى یس جمهور از وظايف قانونىئف رچنانچه ديوان عالى کشور به تخلّ :يس جمهورئعزل ر

با در نظر گرفتن  ولیّ فقیهاسالمى طبق اصل هشتاد و نهم با دو سوم آرا به استیضاح و عدم کفايت سیاسى او رأى دهد، 

 نمايد. مىیس جمهور را عزل ئمصالح کشور ر

ى رؤساى کشورها اختیار عفو يا تخفیف مجازات محكومین را دارند و در اين معموالً همه :عفو یا تخفيف مجازات محكومين

ه و در حدود موازين ى قضائیّیس قوهئهاست. در جمهورى اسالمى ايران، اين امر پس از پیشنهاد رمورد تصمیم نهايى با آن

 پذيرد.رت مىصو ولیّ فقیهاسالمى، توسط 

نظر در  صد و هفتاد و هفتم قانون اساسى، ابتكار تجديديكبر اساس اصل  :حكم به اقدام تجدید نظر در قانون اساسى

 ((31-33، 8535)رضوی،و تحت نظارت وى است. ولیّ فقیهقانون اساسى با مقام 

  گيرینتيجه

اکثريت قريب به اتفاق فقها بر اصل واليت فقیه اتفاق نظر دارندومعتقدند، فقیه جامع الشرايط همه اختیارات پیامبر صلی       

اهلل علیه و آله و امامان علیهم السالم را که در اداره جامعه نقش دارند ، داراست. اين سخن بدان معناست که فقیه و حاکم 

قه اش تا آن جايی است که ضرورت نظم جامعه اسالمی اقتضا می کند و به شأن نبوت و امامت اسالمی محدوده ی واليت مطل

و عصمت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم و امام مشروط نباشد، بنابراين آن گونه از اختیاراتی که آن بزرگان از جهت عصمت،  

 خارج است. امامت و نبوت خود داشته اند، از اختیارات فقیه جامع الشرايط

منظور از واليت مطلقه ، واليت مطلقه در اجرای احكام اسالمی است ؛ فقیه و حاکم اسالمی واليت مطلقه اش محدود به       

حیطه اجراست ، نه اين که بتواند احكام اسالم را تغییر دهد و در مقام اجرا نیز مطلق به اين معنا نیست که هر گونه میل 

ند ، بلكه اجرای احكام اسالمی نیز بايد توسط راهكارهايی که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص داشت احكام را اجر ا ک

ی واليت فقیه در مورد مبانی مشروعیت ولی فقیه برخی قائل به نظريه در بین مدافعان نظريه بیان نموده اند، صورت گیرد.

دانند که ی ديگر مشروعیت او را ناشی از انتخاب مردم میمشروعیت الهی هستند که به واليت انتصابی فقیه معروف است وبرخ

 به واليت انتخابی فقیه معروف است .

باشد ودر دانیم نه به لخاظ اين است که قانون اساسی يك کشور میامروز اگر قانون اساسی جمهوری اسالمی را معتبر می      

باشد. درواقع، مشروعیت مذکور به جهت امضاء وتأيید واليت فقیه می اند ، بلكه اعتبار قانونصد زيادی از مردم به آن رأی داده

ی ولی فقیه است و از طرف مردم فقط مقبولیت صورت گرفته است. به عبارت ديگر، مشروعیت از ولی قانون اساسی از ناحیه

ده باشد. به اين ترتیب ولی فقیه است نه اينكه قانون اساسی به واليت فقیه وجهه واعتبار دافقیه به قانون اساسی سرايت کرده
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-( قانون اساسی برای او شمرده شده881فوق قانون وحكم خدا نیست، بلكه فوق قانون اساسی است واختیاراتی راکه در) اصل 

ی اختیارات ولی فقیه است ، تمثیلی است نه احصايی. در عملكرد امام )ره( نیز شواهدی بر اين مطلب است که محدوده

ی اختیارات واليت فقیه ضوابط شرع مقدس است نه چه در قانون اساسی آمده نیست. بنابراين، چارچوب ومحدودهمنحصر به آن
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