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  شگفتارشگفتارییپپ
 یآناان بارا یهاکارکنان سپاه و خانواده یو انقالب ینیت دیم و تربیتعل
دانا  و  ۀو توساع یمان، و توانمندساا یمعرفت و ا یت و ارتقایتقو

معاونات  ۀاست بس بزرگ که بار ههاد یو مهارت آنان، رسالت ن یب
ن یا ۀهمد تحقق .شده استنهاده  یاسیس ا یدتیت و آمو ش هقیترب

 ریپا ر در پرتو نظام آماو ش کارآماد و بالناده ام اانیت خطیمأمور
ن  و یات دانا  و بی، و تقویو معنو یروح یارتقا ۀنیم  تا باشدیم

محتارم آنهاا را فاراهم آورد و  یهااپاسداران و خاانواده یمن  اسالم
ه باه شااا  و آراا ،یر، جهاادرر، انقالبایمؤمن، بصا یانسان ۀیسرما
ت، معرفات یمان و معنویت کند که ا  ایترب یرتیو بص یمعرفت لمسائ

 ارد یاساا  رو نیا بر .ال م برخوردار باشند یرت انقالبیو بص ینید
 هیفق یول یندرینما یاسیس ا یدتیو آمو ش هق تیمعاونت ترب یاصل

ۀ یاروح تیاتقو ،ینیشاورآفر ،افزایی، مهارتیمحورتیدر سپاه ترب
و  یتایترب یهااسرفصال اسات و ییافزاتیمعنو و یهادج و یانقالب

 م شده است. ین اسا  تنظیز بر ایآن ن یآمو ش
 تیترب هایهدور و تربیتی سپاه، یآمو ش مهم هایبرنامه ا  ی ی

و  متمرکاز صورت به پاسداران تمامی یبرا که هرساله استو تعالی 
 بررزار هارده رسایر مراکز تداوم د مشهد مقد ، قم و درمتمرکز غیر
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 و یناید یتعال و تیترب هایدوره ی ی ا  موضوهاتی که در .شودیم
با روی رد جهاد تبیین و برای تحقق مطالبه  1441 سال در 4یانقالب

حسا  منطقاه باه آن پرداختاه  ۀدر این بره مقام معظم رهبری
 ۀو باه شایو آن شابهات باه پاسا  و یایوال نظاامشود، مبحا  می

شناسای  بارای ارتقااا دانا ، بیان  و ن ارش بههمحور)شامسئله
های مختلف  ندری فردی، سا مانی، اجتمااهی پاسداران در هرصه

 باشد.می
اهمیت و ضروت پرداختن باه ی ای ا  ابعااد نظاام سیاسای در 

جهات ا  ایان  آن شبهات به پاس  و ییوال نظاماسالم با محوریت 
داوند آفریده شاده است که در تف ر اسالمی، انسان برای هبادت خ

است. ل ا باید محیط و بساتر ایان هباادت فاراهم راردد و  نادری 
فرماوده  یچنانچه مقام معظم رهبرمؤمنانه در آن تسهیل شود. 

  :است
اسرت؛ وررون  تیرول  ۀلئمسر ن یررد ۀلئمسر نیترریاساسر

حکومت؛  یعنی ت یاست. ول  دیتوح ۀینشانه و سا ت یول 

تعلق به خداسرت  و م یاسالم ۀاست که در جامع یزیو

 نیو از او برره ولرریم مرر من امبر یررمتعررال برره پ یاز خرردا

     1.رسدیم

 راه شاا یررام انیمترب و ارجمند انیمرب اتیتارب و شنهادهایپ
 ۀهما ا . باود خواهاد یآمو ش متون یهایکاست رفع در ما مشوق و

                                                             
، 62/1/1731دار باا اقشاار مختلاف ماردم، یادر د ایانات اماام خامناهی. ب1

 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2442در:  یدسترس
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 ماورد در را خود ار شمند نظرات رودیم انتظار ارجمند خوانندران
 در تااا دارنااد ارسااال ایمیل)سااراا اندیشااه  آدر  بااه کتااا ، نیااا

 .ردیر قرار استفاده مورد یبعد یهاچاپ
 سندران محترم متن حاضاریم ا  نویدانیخود ال م م ان بریدر پا

ساالم حاا  ا ،یدیساع یمهد دکترچوکامی،  دکتر سیامک باقری
خاانی و غآقایان محمدرضا مالیی، رضاا ل زایای، حساین میرچارا

االسالم حات محترم پژوهش اه هلوم اسالمی امام صادق سیرئ
ن اثار، یاا ۀیاانادرکاران تهر دساتین حمید ن ارش و سایالمسلمو

شان را ا  خداوند متعال یافزون اقات رو یکرده و توف مانه تش ریصم
 م.ییمسئلت نما

 
 آموزشی متون تهیۀ و ارزشیابی ریزی،برنامه ادارۀ

 فقیه ولی سیاسی نمایندگی ـ یدتیعق آموزش و تربیت معاونت



 

 



 

 
 
 

  مقدمهمقدمه
 به هنوان مدینه به اکرم پیامبر هارت ا  پس والیی نظام نخستین

. ررفات شا ل تااری  طول در ح ومت درخشان هایدوره ا  ی ی
 با ر اشت،می سر پشت را تعالی و رشد مراحل که والیی نظام این

 اسالمی نظام یتتثب مقدمات سا یفراهم به رغم ،پیامبر رحلت
. نیافات اداماه بزرروار، آن تأکیدهای و هاراهنمایی و غدیر واقعۀ در

 شا ل هلای ح ومات باا والیی نظام دی ر بار سال، 52 ا  پس
 و نیااورد دوام بیشتر ماه نه و سال چهار هلی امام  هامت. ررفت

 طول بیشتر ماه چند هم هلی بن حسن امام ح ومت آن، دنبال به
 و 1شد تبدل پادشاهی جابرانۀ ح ومت به اسالمی امامت و ن شید

ی ادورهی برای یوال نظام ی،هباس وی امو سلطنت آمدن کاری رو با
ی اساالم هلماای و فقها تالش بتیغ دوران در شد. لیتعطی طوالن

باه نتیااه نرساید، تاا  اشیواقعی معنا بهی یوال برای استقرار نظام
 تیاوال تیمحور با سیاسی نظام ی،اسالم با پیرو ی انقال  این ه

 .ش ل ررفت هیفق
ی هااتیهمل و هایها، دشمناین نظام که ا  همان ابتدا با توطئه

                                                             
 .11ص  ،1731تهران، صهبا، ، ساله052انسان ای، خامنه ینیحسهلی سید ر.ک. .1
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رو شده بود، هنرم برای تضعیف و واژرونی آن روب و مختلف سخت
وجود این، دشامنان و  را ادامه دهد. با خودهای راه و آرمان توانست

های هاا و ناکاامی سیاساتمعاندان انقال  اسالمی، هلل ش ست
براندا انه و پایداری نظام جمهوری اساالمی ایاران را در ساه هامال 
رهبری، مردم و ایدئولوژی اسالمی یافتند. آنها به این نتیاه رسیدند 
که جای اه والیت فقیه در ساختار جمهوری اسالمی ایاران و نقا  

. آن اسات هامل پایداریترین بدیل ولی فقیه در این نظام، اصلیبی
  :به دلیل این ه

 بره دولرت لعرال  مشکالت که ای استنقطه آن رهبری 

 مرردم بررای را حقیقرت او نفرس شرود مری حرل او دست

 و دروغ تبلیغرات کنرد می برمال را دشمن ۀتوطئ و روشن

 امید مردم به و کندمی افشا را دشمن گوناگون ترفندهای

 و ایسرتدمری المللیبین سیاسی ۀتوطئ برابر در. دهدمی

 و دهردمری قررار گرانتوطئره مقابل در را انقالب تمامیت

 برابرر در رهبرری کنرد مری نشینیعقب به وادار را دشمن

 تفرقرره مرران  و الفررت ۀمایرر دشررمن  هررایافکنیاخررتالف

 1.گذاردمی هم دست در را هادست و شودمی

ی تضاعیف بنابراین، دشمنان و معاندین انقاال  اساالمی، بارا
اف ناای، شاابهههااای اهتبارسااا ی آن بااه ت نیکوالیاات فقیااه و باای

اناد. در ایان  میناه سا ی، تردیدآفرینی و تحریف روی آوردهشایعه
                                                             

 ،2/9/1731 سابت ساالرو  تشا یل بسای ،باه منا یااماام خامناه. بیانات 1
 .https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=800دسترسی در: 
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دشمنان ا  ر شته حول سه محاور  اصال والیات های اف نیشبهه
شد، اکناون فقیه، شخص ولی فقیه و کارآمدی نظام والیی دنبال می

ایان اساا ،  ربایار  یاادتر شاده اسات. حام این تهاجم نرم بسا
جانبه در این  مینه و  دودن این شابهات ا  اههاان و روشن ری همه

اف ار همومی، نیا مند جهاد بزرگ تبیینی است. هدف ایان تحقیاق 
نیز تالش برای همین امر مهم است. این ن ته قابل توضیح است که 

ای ی و شاب هدر مواجهه با شبهات نظام والیی باید روی رد سیستم
ها، توسط مهاجمان متعادد و باا داشت،  یرا شبهات و تردیدآفرینی

ابزارهای مختلف و با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهن ی و 
ای شوند، به رونهمی اجتماهی و امنیتی کشور تولید، ت ثیر و با نشر

. رو هساتندهپراکنان روبای ا  شبهات و شبههکه مخاطبان با  نایره
هقلای، ا  ها با روی ردهای مختلاف فلسافیاین شبهات و مغالطه

شود. می فقهی و سیاسی برضد والیت فقیه اناام ا کالمی، حقوقی
 ایشب ه نظام رو، ال مۀ مواجهه با شبهات نظام والیی، کشفاینا 

و جهاد ترکیبی با آن است. با این ن اه، پاژوه  حاضار در  شبهات
اف ناان شناسی مخالفان و شابههتدا به جریانراستای جهاد تبیین، اب

شود تا می پردا د. سپس سعیمی والیت فقیه در بستر تاری  انقال 
ترین شبهات مربوط به والیت فقیه و ولی ای به مهمکنندهپاس  قانع

 فقیه داده شود.
 



 

 
 
 

  آموزشیآموزشیاهداف اهداف 
 د:توان در سه سطح توصیف کرمی اهداف مورد انتظار ا  این متن را

ایان  ۀرود فراریران باا مطالعامی انتظار اهداف شناختى:الف( 
راهی ا  ابعااد و  میناه هاای شابهات، باه روایتهای متن، ضمن آ

اف نان پیرامون اصال والیات فقیاه و تحریف شده و نادرست شبهه
 باره پیدا کنند.اینولی فقیه پی برده و شناخت صحیح و معتبری در

ایان ماتن،  ۀرود بعد ا  مطالعامی انتظار اهداف گرایشوى:ب( 
و هالیق فراریران به نظام والیی افزای  یابد و این نظاام را باا باورها 

سیاسی های وجود کثرت شبهات در این  مینه، نسبت به سایر نظام
 ترجیح دهند.

این ماتن،  ۀرود فراریران با مطالعمی انتظار اهداف رفتارى:پ( 
ات والیت فقیه و ولای فقیاه افازای  توانایی آنها برای پاس  به شبه

 یابد و به ایفای نق  تبیینی خود در جهاد تبیین بپردا ند.
 



 

 
 
 

  افكنانافكنانه و شبههه و شبههییت فقت فقییان مخالف والان مخالف والییمرورى بر جرمرورى بر جر

قدمت مخالفت با والیت فقیه محدود به پاس ا  انقاال  اساالمی 
ساختار یاافتن ایاده والیات فقیاه در نظاام جمهاوری با نیست، اما 

ا  همان ابتدای پیارو ی انقاال  ها و دشمنیها ، مخالفتاسالمی
 آغا  و پرشّدت دنبال شد.

 در  ماان تصاوی هاا اف نیو شابههها . اولین موا مخالفت1
ملای، مناافقین،  ۀی است که توسط نهضت آ ادی، جبهقانون اساس

و  صادریبنا فیاو طحز  خلق مسلمان، جنب  مسالمان مباار  
یت فقیاه انااام شاد. اقاداماتی کاه ایان بر ضد اصل وال  ادهقط 

جریانات برای هدم تصوی  آن، در مالس خبرراان دسات  دناد، 
طار  انحاالل  ۀو ارائا 1اندا ی تبلیغات منفی بر ضد ایان اصالراه

                                                             
اصل والیت »الله سحابی در مخالفت با اصل والیت فقیه رفت: . به هنوان مثال، هزت1

کنناد فقیه یک اصل غیرقابل ان ار م تبی است ولی پ یرش این طر  که مطر  مای
مخالفت با والیات فقیاه ت ا ی  ائماه » خبررزاری فار ،) «تآغا  افول اسالم اس

.  1731وریشهرhttps://www.farsnews.ir/news/000756 ،61دسترسی در:  ،«است
ن ویید ما والیت فقیه را قباول » ها فرمودند:در پاس  این نو  مخالفت امام خمینی

اسات   ی  ائماهشود! این معنای  ت ا داریم، ل ن با والیت فقیه اسالم تباه می
اللاه رو دی)سا«  نیادت  ی  اسالم است و شما ْمن َحیُ  اَلَیْشُعر این حرف را می

، مؤسساۀ تنظایم و نشار آثاار اماام خمینایتهاران،  ،امام ۀصحیفموسوی خمینی، 
 . 21 ص ،11 ا، 1731
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در دولات ی جمعادستهی استعفا استفاده ا  اهرمو  مالس خبرران
نحالل و مخالفت با ا موقت بود، که با اقدامات تبیینی امام خمینی

 فرمودند: مالس خنثی شد. حضرت امام
 زمان در که بشود منحل خبرگان مجلس آنکه طرح قضیه

 اساسرش کره شد معلوم هم بعد شد  مطرح موقت دولت

 آقایان همین ما  پیش آقایان آمدند ... بود انتظام امیر از

 را مجلرس ایرن داریرم خیال گفتند  و رفقایش  و بازرگان

 کره اصلش هستید وکاره شما  گفتم من. کنیم منحلش

 کره داریرد سرمتی وه شما بکنید؟ را کار این خواهیدمی

 سررراغ برویررد پاشررید  کنیررد؟ منحررل را مجلررس بتوانیررد

 1رفتند. کنار مسئله  است محکم دیدند وقتی کارتان

با جریان مخاالف والیات  خمینی تبیینی امام ۀبررسی مواجه
 باا تف یاک مخاالفین دهد کاه ایشاانمی نشان شصت ۀفقیه در ده

ور یدند. اماام می سا ی تبلیغات آنها مبادرتفقیه، به خنثی والیت
 کرده بودند: تقسیم دسته کلی سه به جریان مخالف را الشأنهظیم

  چیست فقیه والیت فهمندنمی که کسانی الف 
 کنندمی تبعیت هاغربی ا  یا و مخالفند اسالم با که    کسانی

  کنند مخالفت دارند توردس که دشمنانی و
 .اندکه فری  خورده   کسانیپ

هاای باا جریان برخاورد تبیینای اماام خمینایدر ای کاه ن ته
بنادی ناو  و کناد، دساتهمای را جل ها مخالف والیت فقیه توجه

                                                             

 .471، ص 14ا  همان، ،امام ۀصحیفالله موسوی خمینی، رو دیس .1
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هماۀ  جریانات موصوف است. ا  نظر اماامهای کیفیت مخالفت
 د:در این  مینه حول چهار محور  یر بوها مخالفت

  آیدمی پی  دی تاتوری ،باشد فقیه والیت ارر .1
  آیدمی پی  ارتاا  ،باشد فقیه والیت ارر .5
  آیدمی پی  فاجعه ،باشد فقیه والیت ارر .7
 1.شودمی نابود اسالم ،باشد فقیه والیت ارر .4
خاوی  باه های در بیشاتر ساخنرانی اماام رو، حضرتاینا 

فقیه  فوق نسبت به والیت ۀچهار شبه به متین و پاس  تبیینی مح م
 دفاا  مقام در امام. شناساند به مردم را مخالفین پرداخت و چهرۀ

  فرمایند:می فقیه والیت ا 
اسرالم هسرتند و  ریکره بررخالف مسر ییآنها یهابه حرف

 تیرخواهند ول می کنند ومی خودشان را روشنفکر حساب

در کرار  هیراگر ونانچه فق [دیاعتنا نکنرا قبول نکنند ] هیفق

شرما  ... در کرار نباشرد  طراغوت اسرت هیفق تینباشد  ول 

فهمنرد اسرالم وره نمری کره یوهار نفر آدم نیاز ا دینترس

 تیرفهمنرد کره ول نمری وه است؛ هیفهمند فقنمی است؛

فاجعه به جامعه  کیکنند که می الیوه. آنها خ یعنی هیفق

  2را. هیفق تینند  نه ول دامی اسالم را فاجعه نهایاست! ا

م هسررتید  .لکررن از احکررام درسررت مطلرر  نیسررتید  ُمسررل 

                                                             

، «و جریان مخالفت باا والیات فقیاه امام خمینی»ابت، ناصر شفیعی ث ر.ک.. 1
 .1711، بهار 59 ، شحضور ۀمال

 .551، ص 14 ا همان، ،امام ۀفیصحالله موسوی خمینی، رو د یس. 6
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درسررت مطلرر   لکررن از احکررام ائمرره  شرریعه هسررتید

  1این قدر کارشکنی نکنید. .نیستید

 هیافق تیاارار والکردند کاه می در برابر کسانی که تبلیغ امام
 رفتند:می ، با قاطعیتدیآیم  یباشد فاجعه پ
خواهرد بره مرردم نمری ت فقیه نترسید  فقیرهشما از ولی 

زورگویی کند. اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند  این 

  2فقیه دیگر ولیت ندارد.

طور م رر در تبلیغاتشان والیت فقیاه را هایی که بهدر رد دیدراه امام
   کردند:می ولی فقیه با قانون اشاره ۀکردند، به رابطمی دی تاتوری تلقی

توانسرت نمری هم خرالف قرانون غمبریقانون است. پ نیاسالم د

   3اند.قانون یهمه مجر هیفق ریو هم غ هیهمه  هم فق ... بکند

کیاد تر ا  این، اماممهم کردناد کاه مای در برابار مخالفاان تأ
ماهیت اصل والیت فقیه و طار  آن در اساالم بارای جلاوریری ا  

  دی تاتوری است. به هنوان نمونه فرمودند:
 کی هیبه فق  یاست که به حسب قانون اساس نیله ائسم

 یبرررا ؛یکترراتوریاز د یریجلرروگ یدادنررد برررا یاراتیرراخت

باشد و مملکت را دوباره بره هرم  یکس نکهیاز ا یریجلوگ

  4را بکند. [کار]بزند و باز همان 

                                                             

 .29ص  ،همان .1
 .21، ص همان .6
 .751 ، صهمان. 7
 .771 ، صهمان. 4
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را  کتاتورهراید یباشرد کره جلرو هیرکره فق میخرواهمی ما

  1کند. یکتاتوریور دجمهسی. نگذارد رئردیبگ

بکنرد از  یکتراتوریرا اگرر بخواهرد د هیرنفر فق کیاسالم  

  2کند.می ساقطش تیول 

 سا ی شبهات مخالفاان هکاردلیل دی ری که ایشان برای خنثی
 هیاهدالت فقفرمودند می کردند ویژری هدالت ولی فقیه است ومی

 3است. هیفق ی تاتوریمانع استبداد و د
هلیااه اصاال والیاات فقیااه ا  سااوی ها هامااهبااا وجااود ایاان، 

ای باود کاه اماام باه روناههاا خوردهروشنف ران و برخای ا  فریا 
  کند:می آن را بدین صورت توصیف خمینی

اسررالم را  احکررام  شناسررندینمرر .اسررت بیرراسررالم الن غر

های مررا هررم اسررالم را شررنا اسالم .داننرردیاسررالم را نمرر

کره اگرر  کننردیمر الیرخ  وقتری نشرناختند .شناسرندینم

اسرت و  کتراتورییباشرد  حکومرت د هیرونانچه حکومت فق

باشرد  خواهردیهر که م گریدر کار نباشد د هیاگر ونانچه فق

اشرکالی بره آن ندارنرد  فقر   انیرآقا نیراگر شمر هم باشد ا

اسرت کره از  نیرا بهش اشکال دارند. اشکال هم برای ا هیفق

بعضری هرم   انردهبعضری هرم گرول خورد .ترسندیاسالم م

   4امر. نیمعتمدند در ا

                                                             

 .763 ، صهمان. 1
 .777، ص همان. 6
 .776 ، صهمان. ر.ک. 7
 .73 ، ص11ا  ،مانه. 4
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منطق کساانی کاه والیات فقیاه در  هالوه بر این، امام خمینی
رفتند که ولی فقیه باه می ولی ،ساختار جمهوری اسالمی را پ یرفته

 بردند:می الؤصورت تشریفاتی باشد، نیز نادرست دانسته و  یر س
 کیر هیرفق تیرول  ۀمسرئل نردیگومری شرانیبعض انیآقا 

. اما اگر بخواهد میندار قهیباشد مضا «یفاتیتشر» ۀمسئل

 .میدخالت بکنرد در امرور  نره  مرا آن را قبرول نردار  یول

 
 
دخالت بکند؟ ما قبول  دیایاز غرب ب یکس کی دیبا حتما

کرده او دخالت بکنرد   نییاسالم تع یکس کیکه  میندار

 شوند! لکرنمی معنا باشند  مرتد نیبه لوازم ا جهاگر متو

 1. ... ستندیمتوجه ن

، باا توجاه باه فضاای پس ا  رحلت امام خمینیهای . سال5
وجود آمده باود، ماوا جدیادی ا  تهااجم سیاسی و فرهن ی که به

سا ماندهی شده برای مخالفت و تردیدآفرینی نسبت به والیت فقیه 
هاای اف نی هلیاه آن شااهد هساتیم. در ایان  ماان، جریانو شبهه

مان شاده ا  یپشاهاای هماراه برخای ا  جریان مخالف ر شاته باه
باه هام پیوساته  ۀامری ایی و ان لیسای شاب های و رسانه 2انقال 

                                                             
 .557، ص همان. 1
در اوایل انقال  کسانی کارهای انقالبی کردناد و » فرمودند: . رهبر معظم انقال 6

که ی ی ا  مساائل انقاال   ا هاجمع پشیمانا ها شدند ها جزو پشیمانبعد ا  مّدت
ما هبارت ا  همین مسائل حضرات پشیمان است که یک رو  انقالبی بودناد و بعاد، 

در ارتبااط تصاویری باا  یاامام خامناه بیانات)« بودن پشیمان شدند   انقالبیا
 دسترساااااای در: ،61/6/1733 های دانشاااااااویی،نمایناااااادران تشاااااا ل

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45639. 
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حمالت به اصل والیت فقیه را برههده دارند. در ایان بااره مسائول 
سابق دفتر امور ایران در و ارت خارجاه امری اا در ترسایم فضاای 

  روید:می پی  آمده
طلب شروع شرده اسرت و موجی که در مطبوعات اصالح

وجرروه انقررالب اسررالمی ترین حررال برره تردیررد در اساسرری

بتواند از حریم روحانیت عبور کند و از اگر مشغول است  

 برار کشرتی تردیرد سروار کنرد آن طریق ولیت فقیره را برر

   1مریکا برداشته است.اش وسنگینی از د

 وری یوسفی اشآ ادران به نقل ا   هصر ۀمبه هنوان مثال، رو نا
حزبای در تف ر والیت فقیه با نظام چند»در کنفرانس برلین نوشت: 

 ۀجامعا» نورو  به قلم ابراهیم یزدی نوشت: ۀرو نام 2«.تضاد است
ابراهیم یازدی دبیرکال نهضات  3«.والیی انحصاررر و مستبد است

  آفتا  هم نوشت: ۀآ ادی در ماهنام
ونین قردرت فردمحروری ولیرت فقیره در جوامر  سراده 

کنررونی  ۀگذشررته کررارایی داشررت  امررا در جوامرر  پیچیررد

 جامعرره ۀجوابگررو نیسررت بلکرره بازدارنرردۀ رشررد و توسررع

  4باشد.می

والیت فقیاه یعنای » نامه پیام هاجر نوشت:در همین  مینه هفته

                                                             

 .151 ، صفرهنگی ۀاستحالمعاونت سیاسی نمایندری ولی فقیه در نمسا، . 1
 .3، ص 12/1/1739، انآزادگ ۀرو نام. 6
 .3 ، ص55/1/1733، نوروز ۀرو نام. 7
 .11 ، ص1715دی و بهمن  ،75 ، شآفتاب ۀماهنام .4
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محسان  1«.سیاسای نفای خودکاام ی اسات ۀخودکام ی و توسع
  هصار ماا متعلاق باه ساا مان مااهادین انقاال ۀکدیور در نشری

کناد و مای اصل و اسا  فلسفۀ والیات فقیاه را ت ا ی  ،اسالمی
 :سا د کهمی ادهای نامعتبری را مطر 

کررار نرفترره اسررت. ولیررت فقیرره در هرریو آیرره و روایترری برره

مضمون ولیت فقیه در حوزۀ امور عمومی نیز در کتراب و 

خورد. ولیت فقیه در هیو یک از آثرار نمی سنت به وشم

  2کار نرفته است.هکالمی و عرفی ب

شاود می کیان نیز مدهی ۀهبدال ریم سروش در مطلبی در مال
است و با رفاتن او نیاز  والیت منحصر در شخص نبی اکرم»که 

ایان  3«یابد. او خاتم نبوت و خااتم والیات باود.می والیت خاتمه
تحریااف شااده تنهااا بخشاای ا  تبلیغااات هااای اظهااارات و روایت

طاور خااص داخل هلیه نظام والیی و بهتهاجمی مخالفان خارا و 
هاای رریاصل والیت فقیه و شخص ولی فقیه بوده اسات. روایات

ای همود خیماه نظاام سیاسای ای که به صورت شب هتحریف شده
داده بود. به همین جهت رهبر  جمهوری اسالمی ایران را هدف قرار

 :در این  مان اهالم کرد که معظم انقال 
 روش توانردمی کره کررد تصرور برار نایر جهانی استکبار 

 برر و کند تجربه اسالمی انقالب با مبارزه برای را م ثرتری

                                                             

 .9 ، ص14/2/1733، هاجر ۀنامهفته .1
 .53، ص 3/3/1731، عصر ما ۀنامهفته .6
 .39، ص 1733، بهمن 42، ش کیان ۀماهنام. 7
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 کره رسرید نتیجه این به زیاد ۀمطالع از پس اسا  همین

 برا که داندمی زیرا دهد  قرار هدف را انقالب رهبری باید

 هایتوطئه ۀهم اسالمی  ایران در مقتدر رهبر یک وجود

 1.شد خواهد آب بر نقش آنها

چهاارم  ۀبه والیات فقیاه در دها  ی)فرهن . موا سوم تهاجم نرم7
بیشاتری های تر و با پیچیدریانقال  شرو  شد و نسبت به قبل رسترده

همراه است. البته در این موا همان جریاناتی که در ر شاته باا والیات 
ای هجدید و استفاده ا  فناوریهای کردند، با یارریریمی فقیه مخالفت

ترین هااملی کاه پردا ند. مهممی اف نینرم به صورت آش ارتر به شبهه
قدرت نفوه تهاجم نارم به ر شته متفاوت کرد و های این موا را با موا

های اف اان افاازود، ورود رسااترده شااب هجریانااات مخااالف و شاابهه
باا ایان وصاف، در حاال  2اجتماهی ماا ی در  نادری ماردم اسات.
                                                             

یان به مناسبت سالرو  تشا یل در اجتما  بزرگ بسیا یاامام خامنه. بیانات 1
-https://farsi.khamenei.ir/news دسترسااااااای در: ،5/3/1732 بسااااااای ،

content?id=800. 
امرو  جنا  ماا » در این باره فرمودند: 1733در سال  . رهبر معظم انقال 6

ای، جنا  فضاساا ی هماومی، جنا  ... آن جن ، جن  رسانه کاا است؟
له، ا  قبل هم ایان وجاود داشاته، هلیاه ماا تبلیغاتی است  خیلی مهم است. ب

« تبلیغات، همیشه  یاد بوده  امرو  وضعّیت، شّدت بیشتری پیادا کارده اسات
اهضاااای مالاااس خبرراااان باااا در دیااادار  یااماااام خامناااهبیاناااات )

-https://farsi.khamenei.ir/speech دسترسااااای در: ،15/2/1733رهباااااری،
content?id=40421امارو  بیشاترین »: فرمودناد نیز 1411در سال   . معظم له

تحّرک دشمنان ماا هلیاه ماا بای  ا  تحّرکاات امنّیتای و اقتصاادی، تحّرکاات 
ای است  برای این اه بار اف اار هماومی تبلیغاتی و جن  نرم و تبلیغات رسانه

  کننااد، کارهااای بساایار فاات هزینااه ماایمااردم مسااّلط بشااوند مبااالغ هن

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40421
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40421
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40421
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 بندی هستند.ر چند دسته قابل طبقهاف نان دحاضر شبهه

 الف( منکرین اصل ولیت فقیه

 اند:این جریان دو دسته 
ها، ستیالیماتر مانند ندارند، قبول را نید اصالا  کهی رروه ا یک 

 اساساا  که افرادی و فدایی خلقهای کیها، چرایها، تودهمارکسیست
اواخار در ی ساتیان چا  مارکسیاجری هااراروه .هساتند نید من ر
وابساته باه ی مرکاز ۀا هساتبا 1714 ۀو در دها 1734دهاۀ های سال

در ی داخلای ادیاای ضد انقال  خاارا کشاور و برخای هاکرروه
خود را ا  ی یکه هدف غای انیط دانش اه مادداا متولد شدند. جریمح
ی در نظام جمهاوری و اساسی رات ساختارییاهمال تغ ،ین اقدامیچن

بعدها با توجه به مشا الت اقتصاادی  1ودند.ران قرار داده بیای اسالم
کاررری توساعه دهناد. در  ۀدر حو را کشور، تالش کردند تا نفوهشان 

چا  مارکسیساتی و هاای حال حاضر این جریان به همراه سایر رروه
های و شااب هها سوسیالساایتی در خااارا و داخاال ا  طریااق رسااانه

                                                                                            
های ف اری بارای ایان کاار دهند  ف رهای بسیاری را در ماموههاناام می

کنند تا بتوانند با جن  روانی، با تبلیغات رونارون، اف ار هماومی استخدام می
نّیت ا  جمله بیشاتر ا  هماه امارو  کشاور ماا را کاه هادف ساواا کشورها را 

اماام  بیاناات)« قبضاه کنناد و در اختیاار ب یرناد اا هاای بازرگ اساتقدرت
ریاست جمهوری اسالمی  ۀدر مراسم تنفی  ح م سیزدهمین دور یاخامنه

-https://farsi.khamenei.ir/speech دسترساااای در: ،16/5/1411 ایااااران،
content?id=48413 . 

 هاایانیاافت جریر با یبررسی س» نی،ین حسیحس ر.ک.برای اطالهات بیشتر . 1
 .15 ، ص51/15/1719، هانیک، رو نامۀ «ییستی دانشاویچ  مارکس
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و  پراکنیشاایعهاجتماهی ماا ی به اش ال مختلف هلیه نظام والیی 
باا  1793کنند. جریان چ  مارکسیستی در آباان ساال می تنفرسا ی
تالفای بارای سارن ونی ِائنشاین ضاد انقاال  خااراهای سایر رروه

 1اند.جمهوری اسالمی ایران ایااد کرده
رروهی که دین را قبول دارند، اما معتقد به جادایی دیان ا   ا دو

والیت فقیه و نظاام والیای  نیسیاست هستند و با اسا  و مبنای دی
 مخالفات نظاام ادارۀ در اساالمی نیآفرنق  مخالفند. این جریان با

بینشی  و در واقع این دست ا  مخالفان، مخالفت اهتقادی .کنندمی
نظیار  یهاایرروه .دناکنمای ان ار را آن و با اصل والیت فقیه دارند

و  ساابز بااه اصااطال  جنااب طلبااان، نهضاات آ ادی، ساالطنت
ی  مانناد ساروش، چاه سا والر و چاه ما هب) وشنف ران لیبارالر

 اند.ماتهد شبستری، محسن کدیور، حائری یزدی و... ا  این دسته
اف ناای، در ایاان بااین محساان کاادیور بیشااترین فعالیاات در شاابهه

 را دنباال 2«فقیاه والیت منهای اسالمی جمهوری»ستیزی و والیت
                                                             

خواهاان ند ا : اتحاد دم راتیک آهربایاان، جنب  جمهوریاها هبارت. این رروه1
دموکرات و الئیک ایاران، حاز  تضاامن دم راتیاک اهاوا ، حاز  دم ارات 

 له کردستان ایاران، حاز مان، حز  دم رات کردستان، حز  کوکردستان ایر
مااردم بلوچسااتان، سااا مان اتحاااد فاادائیان خلااق ایااران، شااورای موقاات 

نامه ائاتالف ه  حمت شان کردستان. تفاهملهای چ  ایران و کومسوسیالیست
هاا و رساایدن باه نظااامی باین ایان ده رااروه باا هادف کنااار ر اشاتن اختالف

دموکراتیک در ش ل جمهوری پارلمانی و جدایی دیان ا  سیاسات باه امضااا 
 . https://fa.wikipedia.org/wiki «)استرسیده

، دسترسااای در: «والیااات فقیاااه و نواندیشااای دینااای». محسااان کااادیور، 6
https://kadivar.com ،14 1732ریت. 
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در اختیاار ایان جریاان  سانتی و ناوینهای کند. بیشترین رسانهمی
اصالی نظاام را های ای ستوناست. این جریان هم به صورت جبهه

برضد والیات فقیاه، ها برالیچالِ  ل تریندهند. مهممی هدف قرار
 تیوال نتیمبا ۀو شبهمطلقه با استبداد  تیوال یان ار سانی ۀشبه

شاد، می ای که در ابتدای انقال  مطر . همان شبههاست یو آ اد
والیات فقیاه  در ماوا دوم و ساوم تهااجم نارم هلیاه اصال مادداا 

 با سا ی شد.

  ب( اختالف در قلمرو و اختیارات ولیت فقیه

شناسی مخالفاِن اصل والیات فقیاه، است که در جریانقابل اشاره 
باید بین اختالف در بح  والیت فقیه و مخالفت و دشمنی با ایان 

الیات فقیاه هماواره باین اصل تف یک شود. اختالف در موضاو  و
رااه هلماا وجود داشته است. البته این اختالف در باین فقهاا های 

نسبت به اصل والیت فقیه نبود، بل ه به طور همده به حو ۀ حدود و 
و هصر  اختیارات والیت فقیه و تف یک بین هصر حضور معصوم

 :فرمود  مینه این در شد. رهبر معظم انقال می غیبت مربوط
 در اجتمراعی شرئون کردن اداره و جامعه رهبری و فقیه تولی 

 و اسرت عشرری اثنری حقره مرذهب ارکران از زمران و عصر هر

 خرالف دلیرل راه از کسری اگر پس. دارد امامت اصل در ریشه

 او بررای حرال عرین در ولری اسرت؛ معرذور شرود  معتقد را آن

 1کند. ایجاد اختالف و تفرقه که نیست جایز

                                                             

 .11، ص 1794، تهران، فقه رو ، االستفتائات ةاجوبای، خامنه ینیحسهلی  سید. 1
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 هیافق تیاوال اراتیاقلمرو و اختانی که بر سر با این حال، جری
 شوند.می اختالف دارد، شامل چند دسته

ی ح اومت اراتیااخت مانناد را هیافق اراتیجریانی که اخت ا یک
آورد. بسیاری ا  فقها به ایان ی م شمار به معصوم امام و امبریپ

این معنا ا  اختیاارات را باا  اختیارات اهتقاد دارند و حضرت امام
 باه هیانظر نیاا ا  شیعه مطلقه، نام برده است. فقهای وان والیتهن
 شای  چاون بزررای فقهاای اند و باهکرده ریتعب «هیفق هامه تیوال»

 نسابت  ثاانی و اول) شهیدین و فاضل دیلمی، طوسی، شی  مفید،
 ایبرجساتههای شخصایت متأخر، فقهای میان است. در شده داده

 و نراقای هالماه الغطاا،شفکا هالمه جواهر، صاح  مرحوم چون
 را نظریاه ایان امام حضرت و 1اندکرده تأیید را آن شیرا ی میر ای
 .است شمرده بدیهی
 و افتااا باه محادود ه رایافق اراتیااخت ۀجریاانی کاه حاو  ا دو

ی اجارا دفاا ، و جهاد کشور، نظم مر ها، حفظ اند.دانسته قضاوت
 فیوظاا ۀحو  ا . ..و نما جمعه اقامه  کات، و خمس اخ  حدود،

 لماا است.این دسته ا  ه در هیفق

                                                             
تنظیم و نشار آثاار  ۀمؤسستهران،  ،عیکتاب البالله موسوی خمینی، رو د یس .. ر.ک1

احمد بان محماد مهادی نراقای،   411-455ص  ،6ا  ،، 1711امام خمینی
قام، دفتار ، عوائد االیام فی بیان قواعد االحکام و مهمات مسائل الحالل و الحرام

جووواهر محمدحساان نافاای،   131-115، ص 1، ا 1735، غااات اسااالمییتبل
 ،61، ا 1726اا التراث العربی، یإحبیروت، دار  ،الکالم فی شرح شرائع اإلسالم

صورا  الناواف فوی بجوبووة جاواد تبریازی،   155ص  ،66 و ا 731و  753ص 
 .16 و 11 ص، 1ا ، دةیقة الشهیقم، دار الصد ،اإلستفتاءات
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 محادود  یپا ا   یرا ب هیفق اراتیاخت ۀجریانی که رستر ا سه
 .داندمی ناف  هیحسب امور در تنها و شده

 با ولى فقیه مخالفت دارد که  ىانیجر( پ

معاناد در های داخلی و همۀ ضد انقال  و رروهبرخی ا  جریانات 
 .این دسته قرار دارند

اف نااای بااارای تضاااعیف و باااا ایااان هماااه، ان اااار و شااابهه
 تماام مشاترک  دایی ا  والیت فقیاه و ولای فقیاه فصالمشروهیت

هایی کاه اف نیاست. شبهه اسالمی نظام با مقابله جبهۀ هایجریان
)اهم ا  س والر و م هبی ، روشنف ران  ا  سوی روشنف ران لیبرال

به همراه ها یر ضد انقال ها، منافقین و ساطل غیر دینی، سلطنت
بار  شود، هموماا می هایشان بر ضد والیت فقیه و رهبری اناامرسانه

راهبسترهایی مانند   تیاوال یهملا تیا  حقانمخاطبان  یضعف آ
منابع  هیبهات هلی و شرهبر ماتیرک نادرست ا  منطق تصم، دهیفق
ه و افزای  نفوه رفتمان لیبرالای بار فضاای جامعا هیفق تیوال ینید

 ِی و ضدیت آن با ایده والیت فقیه است.ناهمخوان
 والیات سابقۀ مباح  پیرامون یمیقد شبهات کردن آنها با  نده

 ضااد و دی تاااتوری فقیااه، مبااانی والیاات تشاایع، تاااری  فقیااه در
سؤال بردن همل ارد و  ری و  والیت مطلقۀ فقیه خواندن دموکراتیک

دوراناه و ، طار  حاکمیات یمقام معظم رهبار تیریمد ۀنحو
 ،جمهاورسیایو ر انقال معظم رهبر  نیجن  قدرت بالقای 

 رهبااار معظااام  یهلمااا تیو صاااالح تیااادر مرجع یاف ندیاااترد
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 والیات اصل اهتبار کردن دایی و بیبه مشروهیت ...و انقال 
 ور ند.می فقیه و ولی فقیه مبادرت

های غربی مانناد، رادیاو فاردا، صادای امری اا، بی.بی.سای، رسانه
معاناد و های ... و رساانه وتاو، ایاران اینترنشانال،.بی.سی فارسی، منبی

براساا  قواهاد  اجتمااهی مااا یهای مخالفان نظام والیای در شاب ه
برضد نظام والیی، اصل والیت فقیاه و شاخص  جن  شناختی و روانی،

هملیات روانی  هایت نیک .کنندمی اف نیتردیدآفرینی و شبهه ولی فقیه،
 و  دن برچساا   دایای،انسااانیت و ساا یدشامن سااا ی،نظیار  شات

 بازرگ، دروغ تاکتیاک نماایی،بزرگ و مبالغه فراف نی، و القا سا ی،لق 
 در پای هایسا یشایعه و خبر جعل ت رار، انقال ، ضد هناصر تصدیق

 در تقطیاع و آنهاا اسات. تحریاف رفته کاربه هایشیوه ترینمهم... و پی
 تاا دروغ ا  روانای هایاقادام ا  وسیعی طیف نیز ایشان مواضع و بیانات
 1.ریردمی بر در رهبری معظم مقام هلیه را حقایق کتمان

طاور کاه روشن ری و پاس  به شبهات در چنین شرایطی هماان
فرمودند، جهاد هظیم است و ارار روایات  رهبر معظم انقال 

 و جامعاه اتیاواقعدرست و حقیقی ا  معاارف انقاال  اساالمی، 
و دروغ خود را  زیآمفیتحر تیرواارائه نشود، دشمن  انقال   یارت

ترین شابهات جای زین خواهد کرد. در ادامه مهم یدر اف ار هموم
 قیه بررسی و پاس  داده خواهد شد.اصل والیت فقیه و ولی ف ۀباردر

                                                             

 یبررسی سطو  و محورهای جن  روانا» الهه خانی، ر.ک.برای اطال  بییشتر . 1
، https://basij.ir/article/555D8 ، دسترسای در:«ه رهبر معظم انقاال یهل

 .1791اسفند  55



 

 
 
 

  ههییت مطلقۀ فقت مطلقۀ فقییسابقه بودن والسابقه بودن والبیبیشبهۀ نخست: شبهۀ نخست: 
هرا  القرای ایرن ذهنیرت آنتررین یکی از شربهات و پرتکرار

و مالاحمد نراقری  قائرل بره  است که فق  امام خمینی

هستند. اصل و اسرا  ایرن شربهه در  ولیت مطلقۀ فقیه

ولیرت مطلقرۀ شود که غیر از این دو نفر  این خالصه می

را مطرح نکررده و بقیره فقهرا  ونرین شرأنی را بررای  فقیه

طره حتری بره فقیه در عصر غیبت قبول ندارند. در این راب

شررود کرره تصررری  فترروای برخرری معاصرررین اسررتناد می

کنند: ثبوت ولیت مطلقه بررای فقیره جرام   شررای   می

اختالفی اسرت و اکثرر فقهرای امامیره ونرین  ۀلئیک مس

ه را یویزی را قبرول ندارنرد و فقر  ولیرت در امرور حسرب

 1دانند.ثابت می

فتاه اسات کاه نه نیفوق، در ا ۀشبه یهاشهیر نیترا  مهم ی ی
 یو تنها کس باشدیم و ائمه الله مطلقه، مختص رسول تیوال

اماام « الله اساترساول تیهمان وال هیفق تیوال» کندیکه ادها م
                                                             

ه اللّ ال م به هکر است که این دیدراه ا  آِن آیت .11، ص 1، ا همان، یزیجواد تبر.1
 نناد مبنای بار ای مایه تبریزی در همین قسمت حاشایهاللّ خویی است و آیت

 . شودهم می امور حسبه، شامل تش یل ح ومت و... ۀاین ه دامن
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ن رده و  ییادها نیچن عه،یش یا  فقها کی  یو ه باشدیم ینیخم
های   1؛بناس حدا  قاس یال»اناد: فرماوده خوِد ائماه رای  کند ینم

ایان شاابهه دی اار  یهاالیاه «.قابال مقایسااه نیساتانساانی باا مااا 
 :نداهبارت

ناه در قارآن آماده اسات و ناه در سانت  والیت مطلقۀ فقیاه. 1
  پیامبر
، مااورد اجمااا  فقهااا نیساات و تعااداد والیاات مطلقااۀ فقیااه. 5

  معدودی ا  فقهاا چنین نظری دارند
دار در تاری  فقه نیسات ریشه ۀ، یک نظریوالیت مطلقۀ فقیه. 7

شود که تا پی  ا  این در کت  جزو نظریاِت نوپدید محسو  میو 
 فقها وجود نداشت.

 :به شبهه پاس 

 مفهوم ولیت مطلقه الف(

در ابتدا باید به درک صحیحی ا  والیت مطلقه برسیم تا بتاوان آن را 
در منابع دینی و کت  فقهی ردیابی کرد. منظور ا  والیت مطلقه، نه 

همچنین  3نه والیت بر صدور ح م قضایی. و 2والیت بر افتاا است
                                                             

تهاران، ، عیوون اببوار الر وا،   صادوق ی)شیقم بابویهن هلی ابنمحمد ب .1
  .22ص ، 6ا ، 1731جهان، 

یند اجتهاد اکه در فر ا. والیت بر افتاا یعنی فقیه این حق را دارد که فتاوای خود را 6
اهالن کند تا دی ران ا  این فتاوا تبعیات  او با استناد به منابع دین استنباط شده 

 کنند.
بر صدور ح م قضایی یعنی فقیه این حاق را دارد کاه در مقاام قاضای،  والیت. 7

 ح م قضایی صادر کند و طرفین نزا ، باید ا  این ح م اطاهت کنند.
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والیات مطلقاه  1والیت مطلقه، غیر ا  والیت بر امور حسبه است.
در والیات مطلقاه، فقیاه حاق  2.یعنی حق صدور ح ام ح اومتی

اماا ایان حاق در والیات مقیاده هام  3صدور ح م ح ومتی دارد.
صادور ح ام ح اومتی در والیات  ۀهست با این تفاوت که هرص

ای که شار  مقاد ، یعنی محدوده  باشدمی 4قة الفراغمقیده، منط
                                                             

امور حسبی هبارت است ا  اماوری کاه متاولی خاصای نادارد و ». امور حسبیه: 1
شار  مقد  نیز راضی به ترک و اهمال آن نیست  مانند یتیمای کاه سرپرسات 

ارد و یا امواِل سفیه که در معرض تلف است و دفن مسالمانی کاه بار  ماین ند
مدرساة امماام  ،قم ،المعارف فقه مقارنفدایر ،م ارم شیرا یناصر ) «مانده ...

برخی این امور را توساعه داده » . 546ص  ،1ا  ،، 1715طال هلی بن أبی
... هاام  ین ا  تعاارض بی ان ااان وملو شااامل نظااارت باار بااا ار و حفااظ مساا

ل ا والیات بار اماور حسابیه  . 11، ص 1، ا همان، یزیتبر )جواد «انددانسته
بدین معنی است که فقیه حق دارد در اموری که شار  راضی باه تارک و اهمااِل 

 .آنها نیست جهت اصال  و مدیریت آنها، إهمال تصرف کند
ر . ح م ح ومتی: ح می که ا  سوی حاکم شر  در شارایط خااص و باه منظاو6

شود مانند ح م به تحریم تنبااکو توساط تحقق مصالِح هام مسلمین صادر می
هاای خاارجی و جهااد هلیاه میرا ی شیرا ی یا ح م به تحریم پارچه و لباا 

ایتالیا و روسیه و ان لیس توسط سید کاظم یزدی و یا بسی  هلیه ان لیس توسط 
 .آیت الله سید هبدالحسین الری

ر والیات بار اماور حسابیه، ساخن ا  صادور ح ام . این در حالی اسات کاه د7
ح ومتی نیست و این یعنی تقلیاِل والیات مقیاده باه والیات بار اماور حسابه 

سان  والیات باه  درست نیست. اصاالا  ارونه که در برخی تحقیقات آمده آن ا
 معنی صدور ح م ح ومتی با والیت بر امور حسبه متفاوت است.

فعال، که شار  مقاد  ح مای بارای آن صاادر ای ا  امحدوده». منطقة الفراغ: 4
برای ) «نفرموده است. در رابطه با سعه و ضیق این محدوده اختالف نظر هست

، بیاروت، دار شومول الروریعةاللاه، حیدر ح  ر.ک.آشنایی با تفاصیل بیشتر 
 . به بعد 716 ، صم6111روافد، 
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ح می ندارد. به تعبیر دی ر، اح ام ثابت همچاون حا  و نماا  و 
والیت است. اما والیت مطلقه، شامل  ۀرو ه و ... خارا ا  محدود

شود. یعنی کسی که والیت مطلقاه دارد هاالوه ها هم میاین هرصه
اح ام ثابت شریعت هم ح ام تواند نسبت به بر منطقة الفراغ، می

باه دالیلای، حا  را هام  ح ومتی صادر کند بدین صورت که مثالا 
ل ا والیت مطلقه، یاک شاأن ح اومتی اسات و  تعطیل کند. موقتاا 

 ربطی به والیت تشریعی و ت وینی ندارد.
به صراحت آماده  این معنا ا  والیت فقیه در کالم امام خمینی

ای که ا  جان  خداوناد ت مطلقهکند والیاست. ایشان تصریح می
وار ار شده است اهِم اح ام الهی است و بار  متعال به نبی اکرم

ارچوِ  دی ار هاتمام اح ام دی ر، تقدم دارد و ل ا این والیت در چ
ارار اختیاارات »ای که بل ه حاکم بر آنهاست به رونه ،اح ام نبوده

 ارچو  اح اام فرهیاه الهیاه اسات بایاد هارضهاح ومت در چ
یاک پدیاده  ح ومت الهیه و والیت مطلقه مفوضه به نبی اسالم

 1«.معنی و محتوا باشدبی
یعنی والیتای  اایشان در ادامه به برخی پیامدهای والیت مقیده 

 اباشد ارچو  اح ام بوده و مختص به منطقة الفراغ میهکه در چ
 تواند به آنها ملتزم شود:کند که هی  کس نمیاشاره می

ها که مستلزم تصرف در منزلری اسرت کشیخیابان ... مثال  

ارووب احکام فرعیه نیسرت؛ نظرام هیا حریم آن است  در و

و جلوگیری از ورود و خررو  ها وظیفه و اعزام الزامی به جبهه

                                                             
  .131، ص 61ا همان، ، امام ۀصحیفالله موسوی خمینی، رو دیس .1
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ارز و جلوگیری از ورود یا خرو  هر نحو کال و من  احتکار در 

غیرررر دو سررره مرررورد و گمرکرررات و مالیرررات و جلررروگیری از 

گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخردر فروشی  قیمترانگ

و منرر  اعتیرراد برره هررر نحررو غیررر از مشررروبات الکلرری  حمررل 

صدها امثال آن کره از اختیرارات  اسلحه به هر نوع که باشد و

دولت است )بنا بر ولیت مقیده( خار  است و صردها امثرال 

ای از ولیرت مطلقره اینها باید عرض کنم حکومت کره شرعبه

است یکی از احکام اولیه اسالم اسرت و مقردم  رسول الله

حراکم  .روزه و حر  اسرت تمام احکام فرعیه حتری نمراز و بر

تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خرراب می

توانررد حرراکم می .کنررد و پررول منررزل را برره صرراحبش رد کنررد

مساجد را در موق  لرزوم تعطیرل کنرد و مسرجدی کره ضررار 

 .در صورتی که رف  بردون تخریرب نشرود  خرراب کنرد باشد

توانرد قراردادهرای شررعی را کره خرود برا مرردم حکومت می

 بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصرال  کشرور و

توانرد هرر امرری را وره جانبه لغرو کنرد و میاسالم باشد یک

عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخرالف مصرال  اسرالم 

حکومرت  .امی کره ونرین اسرت جلروگیری کنردمراد  است

در مواقعی کره   تواند از ح  که از فرایض مهم الهی استمی

   مخررالف صررالح کشررور اسررالمی دانسررت
 
جلرروگیری  موقتررا

 1کند.

                                                             

  .131، ص 61ا  ،همان. 1
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ن ته بسیار مهم، تفاوت این والیت، با والیت بر صدور فتوی و 
در ح م قضایی و اجرای حدود و والیت بار اماور حسابیه اسات. 

توان کالم فقهای پیشین مبنی بر این اه در هصار غیبات، نمی اهینت
والیات اجرای حدود در دست فقهاست را به هنوان پیشاینه نظریاه 

طاور کاه والیات بار اماور حسابیه، قباول کارد. هماان مطلقۀ فقیه
والیت بار صادور ح ام  ،باشد والیت مطلقۀ فقیهتواند پیشینه نمی

ای باشد. هر چند باید به ن تهاین والیت  ۀتواند ریشقضایی نیز نمی
باا اساتناد باه  والیت مطلقاۀ فقیاه ۀبسیار کلیدی و ظریف در پیشین

باه هباارت  ره کنیم که در ادامه خواهد آماد.همین کلمات فقها اشا
، باید باه ساراغ هبااراتی والیت مطلقۀ فقیه ۀدی ر برای اثبات پیشین

کنند ناه والیات می رفت که ا  والیت هامه یا والیت مطلقه استفاده
بر صدور فتوی یا والیت بر صدور ح م قضایی یا والیت بار اماور 
حسبیه. با توجه به این ن ته، ارر در کاالم فقهاای پیشاین، هباارتی 
مشاهده شد که حاکی ا  ثبوت والیِت قضایی و یا والیت بار اماور 

نباید این هبارات را باه هناوان ساابقه والیات  ،ه برای فقیه بودیحسب
 یا والیت هامه، تلقی کرد. مطلقه

 سابقه ولیت مطلقه در تاریخ اسالم ب(

و  پیااامبر ۀوالیات مطلقااه بااا تفسایری کااه در باااال آماد در ساایر
در جریاان صالح  نیز وجود داشت. پیامبر هلی ،منینؤامیرالم

حدیبیه با این ه ُمحِرم شده بود و برخای ا  اصاحا  ایشاان هام ا  
حتی شترهایی را بارای قرباانی مشاخص مدینه احرام بسته بودند و 

حا  را  کردند بعد ا  اناام صلح در بیرون م ه، به دستور پیامبر
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 1رها کردند و شتران را قربانی نماوده و سارهای خاود را تراشایدند.
کناد به آن اشاره می بینیم که امام خمینیای را میایناا همان ن ته

ا  مصالح اسالم، ح  را تواند بر اسمبنی بر این ه حاکم اسالم می
در همین قضیه صالح حدیبیاه،  به صورت موقت تعطیل کند. اتفاقاا 

ا  هکر آن صرف نظار  شد که فعالا  های هایبی با پیامبرمخالفت
 کنیم.می

، رردد. در روایات آمده که پیامبرخیبر برمی ۀمورد دی ر به غزو
هی، حرمات در این جن ، ا  خوردن روشت االغ، نهی کرد. ا  این ن

در رابطاه باا ایان  امام بااقر 2شود.خوردن روشت االغ برداشت می
دهند که چون فاتح خیبار شاده باود، غناایم فراوانای نهی توضیح می

خواستند ا  خیبر به مدینه بیاورند، اّما تعادادی ا  وجود داشت که می
 3ای بارای آوردن غناایم نباود.ها را کشته و خورده بودند و وسایلهاالغ

باود. لا ا  موّقتی مش لنابراین نهی ا  اکل روشت االغ، ناظر به یک ب
 :فرمایادایراد ب یرد که ا  یک سو می تواند به امام صادقکسی نمی

و ا  ساوی دی ار اماام  4«دالل محم  دالل حب ًح حلا  یا ا حلقمسما.    »
روشاات االغ، حااالل اساات و در هااین حااال،  :کناادنقاال می بااقر

                                                             
 .https://b2n.ir/s01778 ، دسترسی در:«هیبیصلح حد»دانشنامۀ اسالمی،  .1
 احمد)«ةیبر هن لحوم الُحُمر األهلیوم خی، أّنه نهی همر، هن النبیهن ابن» .6

  . 61ص  ،6ا  ،ق1412 ،سسة الرسالةؤم ،روتیب ،مسند ،حنبلابن 
تهران، دار ال ت   ،ما ابتلف من األبباریبصار فاإلستمحمد بن حسن طوسی،  .7

  .37ص ، 4ا امسالمیة، 
، 1ا ، ق1413تهران، دارال تا  االساالمیه،  ،الکافی، نییکل بن یعقو  محمد .4

  .51 ص
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غ را در جنا  خیباار، حارام اهااالم کارد. ایاان ، روشاات االپیاامبر
حرمت، یک حرمت موقت و به هنوان یک ح ام ح اومتی شاناخته 

، فاوق اح اام فقهای اسات. ایان شود و شأن ح ومتی پیاامبرمی
یک مرد انصاری  ۀسمرة بن جند  که درختی در خان ۀله در قضیئمس

احترام  داشت نیز اتفاق افتاده است. طبق اح ام الهی، ماِل هر کسی،
دارد و تصاارف در ماااِل دی ااران باادون اهن صاااحب ، حاارام بااوده و 

طوالنی با سمرة مبنی بار  ۀبعد ا  م اکر آور است. اما پیامبرضمان
بفروشاد  آ اری باردارد و درخات را باه پیاامبراین ه دست ا  مردم

وقتی با ان ار سمرة مواجه شد دستور داد درخت را ا  ریشه درآورده و 
، بیاندا ند. در این واقعاه، ا  نظار اح اام فقهای، پیاامبر جلوی او

 ۀتصرف در مال غیر بدون اهن مالک کرده است. ولای والیات مطلقا
ایشان، به هنوان حاکم شر ، فوق اح ام فقهی است و ارار در جاایی 
این اح ام فقهی، تبدیل به ضد مقاصد اسالم شود حاکم شر  اجاا ه 

 ی  آمده تعدیل کند.دارد آن را متناس  با شرایط پ
شود با توجه به توضیحات فوق، معنای والیت مطلقه روشن می

 و هالوه بر آن، مشخص شد که نه تنها این والیت در  مان پیامبر
مورد استفاده قرار ررفت بل ه در مقام ح ومات،  منینؤو امیرالم

 وجود چنین والیتی با این وسعت، ضروری است.
تواند ا  خاود  ، این است که انسان میضعف هر قانوِن م تونقطه

این قانون، برای رسیدن به اهدافی استفاده کند که در تضاد با اهداِف مد 
هار قاانوِن م تاوبی نیاا  باه مراقا  و  ااهیدر نتر ار است. نظر قانون

له در مورد اح ام شار  باه ئمحافظ دارد تا ا  مسیر خارا نشود. این مس
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آن در  واضاح ۀنمونا مطار  اسات.نیاز  هنوان نظام حقوقی دین اسالم
صفین اتفاق افتاد. احترام قرآن واج  است و هر کسای باه قارآن  ۀقضی

پناه ببرد بایاد باه او فرصات داد و هار کسای در یاک ماورد اختالفای، 
کناد: ح میت قرآن را پیشنهاد داد باید قبول کرد  یرا قارآن تصاریح می

ْنَزَل حلل  یَمْن َلْم »
َ
وَلِئَك ُهُم حْلَكسِفُروَن ْحُكْم ِبَمس أ

ُ
آنهاا کاه باه    44)مائده:  ُه َفأ

اما ایان اح اام  .«کافرند ،کنندیکه خدا نا ل کرده ح م نم یاح ام
قرآنی، به منظور محافظت ا  معاویه مورد اساتفاده قارار ررفات. وقتای 

 ،دستور به نادیده ررفتن پیشنهاد ح میِت ساپاه معاویاه داد امام هلی
اح ام، حاکم و مسلط  ۀکرد که بر همطلقه خود استفاده میا  والیت م

تواند ایراد ب یرد کاه آنهاا ح میات است. در ایناا کسی به ایشان نمی
ای!  یرا وجاو  اند و شما در مقابل دستور قرآن، ایستادهقرآن را پ یرفته

مانناد مباار ه باا  ااحترام به قرآن، در این حالت در مقابل اهداف قرآن 
ارار حااکم شار  باا دائاره  1قارار ررفتاه اسات. او طاغوت و ... نفاق 

اسالم را جهت ندهاد و مادیریت  ۀاختیاراِت والیت مطلقه، اح ام اولی
و باه اسایری  اسالم، ح م قتل امام حسین ۀهمین اح ام اولی ،ن ند

 کند.ررفتن خانداِن ایشان را صادر می
ده اسات. له در طول تاری ، ت ارار شائجال  است که این مس

حتی در  مان ما، برخی ا  همین فقه، برای دفا  ا  محمدرضا شااه 
طور که اکناون ا  همان 2کردند.به هنوان تنها شاه شیعه، استفاده می

                                                             
  .العمل یاران امامها در جن  صفین و ه سبرافراشتِن قرآن .1
 دسترسای در:، «باود؟جهان آیا م هبی  ۀآخرین شاه شیع» سی فارسی،سی. بی6

https://www.bbc.com/persian/iran/2010/07/100727_shah_anniv30_eshk
evari_religion ،63  م.6111جوالی 
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 پاردا یدِل همین فقیه برای برانادا ی جمهاوری اساالمی، نظریاه
دهد که فقه نیا مناد یاک ولاّی  ناده و می شود. تمام اینها نشانمی

باشد تاا آن را در مسایر تحقاق اهاداف شاار  قارار دهاد بصیر می
ای که به نفع مصلحت اسالم و مسالمین، حرکات کناد و در رونهبه

خدمت دشمنان اسالم قرار ن یارد و ا  دل آن، خاوارا و یاا اساالم 
 مری ایی برنخیزد.ا

دارای والیت  در هر صورت تا ایناا مشخص شد معصومین
متی حتی در مورد اح ام الزامی مطلقه به معنای صدور ح م ح و

هایی ا  إهماال والیات مطلقاه در شریعت هستند. همچنین نموناه
را مشاااهده کااردیم و  منینؤو امیرالماا ح ااومتی پیااامبر ۀساایر

مشخص شد در صورت فقدان ایان والیات، اح اام دیان، مم ان 
 است بر هلیه خود دین مورد استفاده قرار ب یرند.

جازو ارکاان دیان « والیات مطلقاه» توان رفتپس تا ایناا می
رساد. توجاه است که بدون آن، دین به سر منزل مقصود خاود نمی

 جزو ارکان دین است.« والیت مطلقه»کنید که رفتیم 
رویم و آن این ه آیا ایان والیات در بعد می ۀحال به سراغ مرحل

 به کسی منتقل شده است یا خیر؟ غیبت امام  مان ۀدور
، ا  ابداهات والیت مطلقۀ فقیه ۀشده که نظریدر متن شبهه ادها 

ای ا  غیبت، چنین مرتبه ۀاست. این ادها یعنی در دور امام خمینی
مال احمد  و نهایتاا  والیت به فقهاا وار ار نشده و فقط امام خمینی

بعد ا  مشخص شادن معناای  اند.چنین چیزی را مطر  کردهنراقی 
 ر  مان حضور معصاومیناین والیت د ۀوالیت مطلقه و مشاهد
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ا   والیات مطلقاۀ فقیاهرویم که مدهی باود به سراغ اصِل شبهه می
والیات است و در قرآن هی  نشاانی ا  ایان  خمینیابداهات امام

 .توان یافت، نمیمطلقۀ فقیه

 در قرآن ولیت مطلقۀ فقیه پ(

 ، در قرآن نیامده است.والیت مطلقۀ فقیهشبهه این است که 
خاسته ا  درک ناصوا  ا  منابع دیان اسات. مناابع این شبهه بر

ی ای ا  مناابع دیان اسات و « قارآن»دین منحصر در قرآن نیست. 
بسیاری  1باشد.نیز دو منبع دی ر اح ام دینی می« هقل»و  «سنت»

دینی در قرآن نیامده است  همچون تعداد رکعات نماا  و  ا  اح ام
بایاد باا اساتناد باه سانت  یا تعداد طواف و ... . ل ا ایان مساائل را

 یا»استنباط کرد. هالوه بر این ه با استناد باه آیاه  معصومین
َ
َهاس یس أ

ِذ  ِط یحَلَّ
َ
ِط مَن آَمُن ح أ

َ
َه َوأ ولِ مُع ح حلَلَّ

ُ
ُس َل َوأ ْمِر ِمْنُكْم   ُع ح حلَرَّ ْن حْْلَ ْم  َفاِِ ُُ ْْ ََ  َتَناس

وهُ  ء   َش   فِ  ِه  ِإَل  َفُرُدَّ ُس ِل  حلَلَّ ْم ُكْن  ِإْن  َوحلَرَّ ِه  ُتْؤِمُن َن  ُُ  َذِلَك  حآلِخِر  ْ ِا مَوحلْ  ِبسلَلَّ
ْدَسُن  ر  مَخ 

َ
ِو  َوأ

ْ
مر باه و اولاواأل   اطاهت ا  پیامبر29)نساا: « الً یَتأ

، صورت مطلق واج  است. حال ارر ثابت شود که معصاومین
به معنای والیات بار صادور ح ام ح اومتی  اوالیت مطلقه خود 

 ۀاند با استناد به آیرا به فقیه وار ار کرده احتی نسبت به اح ام اولیه 
فوق، باید ا  این دستور نیز تبعیت کرد و مخالفت باا ایان دساتور، 

 مخالفت با قرآن است.

                                                             
، مرکاز مادیریت مدبل علم فقوهبرای اطالهات بیشتر رجو  به: رضا اسالمی، . 1

 .1734های هلمیه، حو ه
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 در سنت رسول اکرم ولیت مطلقۀ فقیه ت(

است. این  در سنت پیامبر والیت مطلقۀ فقیه ۀال بعدی دربارؤس
 :توان تفسیر کردال را به دو صورت میؤس

وجاود  والیات مطلقاۀ فقیاه، نخست آن ه آیا در  مان پیامبر
، ناه تنهاا فقیاه داشت؟ در پاس  باید رفت با وجود پیامبر اکارم

نیاز ایان والیات را  هلی ،منینؤبل ه امیرالم ،چنین والیتی ندارد
، ایان شاأن حااکمیتِی ندارد. در  مان حضاور حضارت رساول

 مطلق، مختص به ایشان است.
 والیات مطلقاۀ فقیاه ۀ، ساخنی درباارآیا پیاامبر اکارمدوم آن ه 

توان به حادی  ال، مثبت است. در این رابطه میؤاند؟ پاس  این سرفته
حللهم حردم خلفسئ      حلذین یأت ن مان بعا و و یاروون »معروف و صحیِح 

م نهس حلنس  من بعا و ُ  فمعلَّ اشاره کرد که بر اثباات ایان « أدسدیث  و سنَّ
هام بارای فقهااا داللات دارد. بارای توضایح و تفصایل  شأن حاکمیتِی 

 1های تخصصی در این  مینه رجو  کرد.توان به کتا می بیشتر
 :رویمبعد می ۀحال به سراغ مرحل

، ا  ابداهات والیت مطلقۀ فقیه ۀدر متن شبهه ادها شده که نظری
ای ا  غیبت، چنین مرتبه ۀاست. این ادها یعنی در دور امام خمینی

مال احمد  و نهایتاا  الیت به فقهاا وار ار نشده و فقط امام خمینیو
 اند.نراقی چنین چیزی را مطر  کرده

                                                             
 ۀقم، جامعا ،ةاالسالمی ةکومو الحب ةاالسالمی ةااللهی ةالوالی ،من قمیؤمحمد م .1

دراسوات فوی حسینعلی منتظاری،   465-411ص  ،7ق، ا 1476 ،مدرسین
  .421ص ، 1ا  ،قم، تف ر، االسالمیه ةالفقیه و فقه الدول ةوالی
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 )فقیه( فقهى ولیت مطلقه نائب امام ۀپیشین ث(

شیعه بر ضرورت تعیین امام و خلیفاه بعاد ا   ۀترین ادلی ی ا  مهم
اّمت  این است که چ ونه معقول است رسول خدا رسول خدا

د را بادون اماام و خلیفاه و سرپرسات رهاا کناد؟ حاال هماین خو
تصور کنید که قرار است غیبات  وضعیت را برای امام دوا دهم

کبرای ایشان شرو  شود و معلوم نیست این غیبت کبری چقدر طول 
ب شد  تا کنون که بی  ا  هزار سال طول کشیده و شاید هزار ساال 

 ال این است:ؤدی ر طول ب شد. س
شایعیان  را بادون این اه سرپرسات و  ام دوا دهامارر ام

خلیفه و پیشوا و حّاتی بر ایشاان معاّین نمایاد، رهاا کناد، آیاا باه 
تاوجهی ن ارده طوالنی و پر ا  آشو ، بی ۀشیعیان خود در این دور

جانشاینی  توان ادها کرد به همان دلیلی که پیاامبراست؟ ل ا می
هام در  ماان غیبات  امام دوا دهام ،بعد ا  خودش معّین کرد

کبری برای بعد ا  خود جانشین معاّین کارد و ایان هماان مضاموِن 
 روید: حدی  صحیح و معتبر است که می

ُهْم  ِِ َدا یِثنسف َفاِسن  س حْلَح حِدُث حْل حِقَعُ. َفسْرِجعُ ح فمهس ِحلا  ُروح َحم 
َلْمِهْم  َْ ِه  ُ. حللَّ َلْمُكْم َوَحَنس ُدج  َْ   ُ  1 ُدج 

ان یرونردد  بره راویی مهمی که به وقوع می پر رخدادهاد

رت مرن برر شرما یرد؛ زیرث ما مراجعره کنیحد را آنران حجم

ت خدا  .م بر آنانیهستند و من حجم

                                                             
تهران، ، ن و تمام النعمةیکمال الد،   صدوق ی)شیقم بابویه محمد بن هلی ابن .1

  .414ص ، 6ا ، 1753دار ال ت  امسالمیة، 
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 ال را مطر  کرد:ؤتوان این سحال می
حضور داشتند و مبسوط الید بودند چه  ارر حضرت مهدی

مقاام ایشان در  ۀتوان رفت وظیفایشان بود؟ آیا می ۀوظایفی بر ههد
ه و پاسا  باه یحاکم شر ، فقط قضاوت و یا رسیدری به امور حساب

شائون والیات کاه ی ای ا  آنهاا  ۀاح ام است؟ یا این ه ایشان هم
والیت مطلقه باه هماان معناای وسایعی اسات کاه ر شات را دارا 

در قامات حااکم شار ،  باشد؟ طبیعی است که امام  ماانمی
ایشاان در ایان مقاام،  واجد تمام مرات  والیت خواهد باود. حاال

در هصر غیبت، به فقهاا رجو  کنید که آنها حات من » :فرمایدمی
این تعابیر، یعنی تماام  «بر شما و من حات خداوند بر آنها هستم.

م ار  ،است به فقهاا منتقل شده امام  مان ۀوظایفی که بر ههد
ین اند. همین تفسایر و تبیادی ر، استثناا شده ۀآن وظایفی که در ادل

ِذ »در روایاِت دی ری همچون  ُهم  ِحْرَدْم     َحل  ُت َن ِماْن َبْعاِ  یاَن یَحلل 
ْ
َو و أ

َدسدِ ی
َ
ُِ   ثِ یْرُووَن أ سَ  ِمْن َبْعِ  مفَ   َو ُسن  ُم َنَهس َحلن   نانیجانشا ا،یخدا1؛وَعلِّ

 مارا سنت و  یحد ند،یآیم من ا  بعد که یکسان...کن رحمت مرا
سادری قابل  به «.آمو ندیم مردم به من ا  پس را آن و کنند،یم نقل

 برداشت است.
توان رفت فقها ا  این معنی در کت  فقهی ما حضور دارد و نمی

بسیار مهم باها   ۀلئچنین مقام مهمی غفلت ور یدند. اما یک مس
صدور ح ام ح اومتی باه صاورت  اشد این حد ا  والیت مطلقه 

                                                             

ا ، هماان، عیون اببار الر وا،   صدوق ی)شیقم بابویهمحمد بن هلی ابن .1
  .73ص ، 6
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صدور ح ام قضاایی و والیات بار در مقایسه با والیت بر  امطلق 
 ه مورد اشاره قرار ن یرد:یامور حسب

، امامان شایعه ا  تصادی حاکمیات بعد ا  صلح امام حسن
، باه تادری  حتای حضاور سیاسی دور شدند و بعد ا  امام رضا

در میان مردم کم شد و باه غیبات حضارت  اجتماهی معصومین
ه هناوان رسید. در این فضای سان ین غیبات، فقهااا با مهدی

 ،نائبان ایشان، نه تنها ا  فضای حاکمیت سیاسی رانده شاده بودناد
دادند کاه ح اومتی تشا یل بل ه حتی یک درصد هم احتمال نمی

شود که در رأ  آن فقیه قرار ریرد. ل ا در مراجعه باه نصوصای کاه 
کردناد کاه کرد بیشتر به آن حد ا  نیابت اشاره مینیابت را ثابت می

هم در هیل ح ومت ح ام جور، نیا   آن ،ق امور شیعهبرای رتق و فت
ه و پاس  به اح ام و صدور فتااوی یبود. مانند قضاوت و امور حسب

له فضای تقیه شدید در میان شیعیان پس ا  غیبت را ئو... به این مس
هم اضافه کنید. در این فضای تقیه ارر فقیهی در کت  فقهای خاود 

باه  ا معصاومین ۀومتِی ائممقامات ح  ۀکرد که همتصریح می
 ،به فقهای پس ا  ایشاان منتقال شاده اجز مواردی که استثناا شده 

افتاد. با وجود تمام این شیعی می ۀتصور کنید چه اتفاقی برای جامع
والیت مطلقه در قال  نیابت هام و مطلق  ۀلئمش الت، با  هم مس

ه اسات در کت  فقهِی مهمی، مورد اشاره قرار ررفت ا  معصومین
 شود:که در هیل به برخی ا  آنها اشاره می

 :دیرویم هام نص  با رابطه در جواهر صاح 
 را آمرده( حنظلره بن عمر مقبوله) تیروا در آنچه توانیم
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 مروارد ۀهمر در عرام نصب یعنی کرد؛ حمل عام  نصب بر

 نیرا. دارد را امام ارات  یاخت تمام ه یفق که صورت نیبد

 در امام که آورد دستبه عبارت نیا از توانیم را یمعن

 یعنرری «.دادم قرررار حرراکم را او مررن: »دیررفرمایمرر تیررروا

 حرق و داشته تیول  گر ید امور در زین و قضاوت در ه یفق

 از کره یتریروا از تروانیم را یمعن نیا یحت. دارد تصرف

  یرتوق در شرانیا. آورد دسرتبره شده نقل زمان امام

 به دیآیم شیپ که یحوادث ۀربار د اما: »دیفرمایم فیشر

 شرما برر من حجت آنها که دیکن رجوع ما ثیاحاد انیراو

 کره اسرت واضر  «.هسرتم خداونرد حجرت من و هستند

 کره یمروارد تمرام در کره است نیا فوق عبارت از منظور

 زیرن فقهرا  هسرتند مردم بر خداوند حجت زمان امام

 از هکر یمروارد مگر هستند مردم بر زمان امام حجت  

 1.شودیم استثناء محدوده نیا

رویاد در هبارات فوق مرحوم صاح  جواهر ا  این ساخن می
  ررفت نص  هام یبه معناتوان نص  فقیه در  مان غیبت را که می

مراجع دینای را باه هناوان جانشاین هاام خاود  یعنی امام  مان
ثابت شده است   منصو  کرد در هر امری که به نحوی برای امام

هاایی کاه بار دوش اماام و نق ها ولیتئاختیارات و مس ۀی همیعن
آنها در هصر غیبات  ۀدر هصر حضور قرار داده شده، هم معصوم

فرماای  اماام  ۀااینتشود و ایان مطلا  به مراجع دینی منتقل می
                                                             

 . 11ص ، 41ا  ،هماننافی،  محمدحسن. 1
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مدها به راویان حدی  ما رجو  ادر پیش»است که فرمود:   مان
و ایان « .اات خادایمکنید، که ایشان حات من بر شاما و مان ح

، فقهاا و مراجاع دینای را در تماام اماوری کاه یعنی امام  مان
ایشان در آن امور حّات خدا هستند، حّاِت خوی  بر مردم قارار 

 دادند م ر آن اموری که استثناا شده است.
همچنین صاح  جواهر در جاای دی اری در رابطاه باا شارط 

 د:نویسچنین می ،برای جهاد وجود امام معصوم
 یبررا معصروم امرام وجرود ضررورت بر اجماع یادعا اگر

 یبرررا شررانیا وجررود گفررت ترروانیمرر  باشررد ثابررت جهرراد 

 ثابرت یاجماع نیون اگر یول ؛است لزم جهاد تیمشروع

 عصر در جهاد تیمشروع یبرا توانیم ر ستین که ر نباشد

 اسرتفاده برتیغ زمران در هیرفق تیرول  بودن   عام از بت یغ

 1.شودیم هم جهاد شامل بودن  عام نیا که کرد

 روید:ایشان همچنین در جای دی ری ا  کتا  جواهر می
 حقروق اخرذ هماننرد یاراتیراخت هیرفق یبرا دارد ضرورت و

 داننردیم وون باشد؛ داشته وجود...  اتیول  و مردم عموم

 ارندیبسر زمان طول در اکناف و اطراف ۀهم در انیعیش که

  دیرسر دیرمف خیشر بره مقدسره یۀناح از که یعیتوق و... 

 از یاریبسر  نباشد عام ت یول  نیا اگر و...  کندیم تیکفا

 2.ماندیم معطل انیعیش به مربوط امور

                                                             

 .14 ص ،61 ا ،همان .1
  .733ص  ،همان .6
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جال  اسات کاه شای  انصااری نیاز در هماین راساتا ساخن 
کناد و را نفای می یافارادروید. ایشان والیت فقیه بار اماوال و می
اماام و یاا رساول، در اماور  فرماید اثباات این اه فقیاه همچاونمی

این، همان والیت بر  1شخصی نیز والیت دارند بسیار مش ل است.
احوال شخصی است که رفتاه شاد های  یاک ا  فقهاا حتای اماام 

نیز آن را قبول ندارد. همچناین باا توجاه باه تبیینای کاه ا   خمینی
تاوان رفات آنچاه شای  انصااری نفای والیت مطلقه ارائه شاد می

به والیت مطلقه ندارد. این مرتبه ا  والیات بار اماور  کند ربطیمی
نیاز  است که خاود اماام خمینای شخصی مختص معصومین

جازا معتقد است این مرتباه ا  والیات، جازو ماواردی اسات کاه 
 .ستینفقیه،  یول اراتیاخت

اما همین شی  انصاری در ادامه، رجو  به فقیاه در اماوری کاه 
 نویسد:داند و میدارد را واج  می 2نیا  به اهن

 :مذکور امور در هیفق به رجوع وجوب لیدل اما

  ائمره شرودیمر اسرتفاده حنظلره به عمر مقبوله تیروا از

 هیرفق کره کندیم ثابت تیروا نیا. اندداده قرار حاکم را هیفق

 زمرران در منصرروب حاکمرران   همچررون( بررتیغ زمرران در)

 مملررز مررردم کرره طررورهمرران و هسررتند صررحابه و امبریررپ

                                                             

، 7ا ، ق1465قام، ماماع الف ار االساالمی،  ،المکاسو مرتضی انصاری،  .1
  .557 ص

ست نه اهن ا  جان  متولی خاص همچون پادر منظور اهن ا  سوی متولی هام ا. 6
 .بر اموال فر ند
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 قبرول را آنهرا نظر و کنند رجوع آنها به مذکور امور در هستند

 امرور در و کررده رجروع هیرفق بره بتیغ عصر در دیبا  ندینما

 کیر یوقتر گفرت توانیم یحت. کنند اطاعت یو از مذکور

 ؛کنردیمر منصوب خود ن  یجانش عنوان به را یکس سلطان 

 امرور   تمرام در دیربا کره شودیم دهیفهم نیون عرف  نظر از

 ... کررد رجروع نیجانش آن به  است سلطان مطلوب که عام

 امرا: »است آمده شده صادر زمان امام از که یانامه در .

 رجروع مرا ثیراحاد انیرراو بره  دیرآیمر شیپ که یحوادث در

 خداونرد حجت من و هستند شما بر من حجت آنها که دیکن

 زا کره اسرت یامرور ۀهمر حوادث  از منظور «.هستم متعال

 1.کرد رجوع سیرئ به دیبا شرع  و عقل و عرف نظر

کند وقتی یک سلطان، کسی در ایناا شی  انصاری تصریح می
شاود کاه ا  کند هرفاا چنین برداشت میرا به جای خود منصو  می

اموری که تا پی  ا  ایان باه سالطان مراجعاه  ۀاین پس باید در هم
همار  ۀم در مقبولشد به این شخص مراجعه شود و این معنی، همی

 .بن حنظله است و هم در توقیع امام  مان
کند هبارت مال احمد نراقی هن امی که والیت فقیه را مطر  می

 آورد:مهمی را می
... وجرود  و امرام هر اختیار و ولیتی که برای پیرامبر

 2.دارد  همان ولیت برای فقیه هم ثابت است

                                                             

  .555 ا 554 ص، 7ا ، همانمرتضی انصاری،  .1
  .572ص ، 1ا  ،هماناحمد بن محمدمهدی نراقی،  .6
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د دلیلی است که بر مطل  فاوق کنمهمی که ایشان اشاره می ۀاما ن ت
 فرماید:دلیل برای اثبات مطل  فوق می ۀآورد. ایشان در مقام ارائمی

دلیل بر ادعای فروق  عرالوه برر اجمراعی کره بسریاری از 

تا آنجا کره گرویی ایرن  راند اصحاب ما به آن تصری  کرده

روایات متعددی است کره  رله از مسلمات فقه ماستئمس

آنهرا  ۀ  وارث انبیراء اسرت و بره منزلرکنرد فقیرهثابت مری

رسرول اسرت و  ۀباشد و امرین  پیرامبران بروده و خلیفرمی

انبیراء بروده و  ۀباشد و به منزلرحصن و نگهبان اسالم می

اسرت و مجراری  حاکم و قاضی و حجت از جانب ائمره

امررور و احکررام در دسررت اوسررت و او متکفررل ایتررام آل 

م مسرافرت و یرا باشد. وقتی پیامبری هنگرامی محمد

فالن شخص  وارث من است و » :وفات  به دیگران بگوید

من است و  ۀمن بوده و خلیف ۀباشد و به منزلمثل من می

باشرد و از جانرب  مرن  حراکم برر امین و حجرت مرن مری

شماست و در تمام حوادث  مرج   شما اوسرت و مجراری 

 امور و احکام و قوانین در دستان او قرار دارد و سرپرسرت  

هرر انسران عرامی و عرالم بره صرورت « .امت من  اوسرت

فهمرد کره تمرام بدیهی از این سرخنان ونرین مری کامال  

اختیرراراتی کرره برررای آن پیررامبر در رابطرره بررا امررور امررت و 

بره ایرن شرخص منتقرل   مسائل مرتب  با آن  ثابت است

 1.شده و این شخص نیز همان اختیارات را دارد

                                                             

  .573ا  572، ص همان .1
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 نویسد:ه چنین میمحقق کرکی هم در این رابط
تمام اصحاب ما بر این نکته اتفاق نظر دارند کره در عصرر 

غیبت  فقیه  عادل  امرامی ... در تمرام مرواردی کره قابرل 

 1.باشدمی نائب از سوی ائمه  نیابت است

و نوظهور  دیجددهد والیت مطلقه، یک امر تمام اینها نشان می
تاری  باه ایان مرتباه ا  نبوده و فقها در طول  در  مان امام خمینی

والیت در البالی کالم خوی  اشاره داشتند و برخی به آن تصاریح 
کردند و حتی کسی همچون مال احمد نراقی، در اثبات این مرحلاه 

له اجماهی اسات و حتای ا  مساّلمات ئروید این مسا  والیت می
 باشد.می

مهم در این رابطه تف یک مرات  والیت است. والیات  ۀن ت
بِا »قارآن آماده  ۀکه در آیمور شخصی یعنی همانبر ا

ْولَا    حلن 
َ
أ

ُفِسِهْم مِبسْلُمْؤِمنِ  ْن
َ
است  مختص معصومین  1)احزا : «َن ِمْن أ

ای ا  والیت را ادها ن رده است. و هی  یک ا  فقها، چنین مرتبه
نفی والیت فقیه در کت  فقهی، نااظر باه ایان مرتباه ا  والیات 

قه به معنی صادور ح ام ح اومتی حتای است. اما والیت مطل
واضح و آش ار است و  ۀلئاسالم، یک مس ۀنسبت به اح ام اولی

کند. اما این ه در کالم برخی همچون هی  فقیهی آن را نفی نمی
یی آمده که والیت مطلقاه ثابات نیساتآیت اشااره باه  ،الله خو

والیت بر امور شخصی و خصوصی است نه والیات مطلقاه باه 
                                                             

هماومی  ۀقام، کتابخانا ،رسائل المحقق الکرکویهلی بن حسین محقق کرکی،  .1
  .146ص ، 1، ا  ،1721ی نافیت الله العظمی مرهشیحضرت آ
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 ۀهمار ح م ح ومتی و به تعبیر برخی والیات بار معنای صدو
 1امور همومی.
کنناد و توان ادها کرد که فقها این مرتبه را نفی میچطور می

اللاه اناد؟ آیاتحال آن ه در همل، ا  این والیت استفاده کارده
یی با توجه باه هماین مرتباه ا  والیات باود کاه در انتفاضا  ۀخو

شوریدند که البته باه  هلیه ح ومت صدامق 1411شعبانیه سال 
یی، والیت فقیه را محدود به ارر آیت 2ش ست اناامید. الله خو

هی  رااه  ،دانسته و فتوی و صدور ح م قضایی مییامور حسب
 باه مناار کاه احاضر به قیام هلیه ح ومت صدام در آن  مان 

شاد. همچناین بار اساا  نمی ا رردید نفر هزاران خون ریختن
ی شیرا ی ح م به تحاریم ااست که میر همین مرتبه ا  والیت 

 دهد.تنباکو می
والیات مطلقاۀ در انتها توجه به این ن ته بسیار ضروری است که 

بسیار ساده و البته ضروری است. هر کسی که با دیان  ۀلئیک مس فقیه
تواناد یمداند این دین شریف، قواهدی دارد کاه اسالم آشنا باشد می

یط خاصای اح اام اولیاه را باه صاورت و در شرار دهد ییاح ام را تغ
آورد. کند و ح می جدید به هنوان ح م ثانویه مایموقت تعطیل می

الضرر هر ح ام الزامای را  ۀالضرر و یا نفی حرا. قاهد ۀمانند قاهد

                                                             

والیت مطلقه، اصطالحی با دو معنا  پاسخی باه شابهات »محمدجواد ارسطا،  .1
 .https://b2n.ir/m75618، دسترسی در: اجتهاد ۀ، شب «کدیور

ی در: دسترسااااا ،«هاااااراق یۀشاااااعبان ۀانتفاضااااا. »عهیشااااا ی ااااایو .6
https://b2n.ir/z94952، 11   م6166مار.  
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ارر وضو برای یاک  کند. مثالا شود نفی میم لف می 1که باه  ضرر
ی شده و تبادیل باه مریض ضرر داشته باشد با استناد به این قاهده، نف

شود. این تیمم یک ح ام ثانویاه بارای حالات و وضاعیت تیمم می
طاور کاه بسیار مهم این است که هماان ۀموقت م لف است. اما ن ت

آید کاه بایاد برای اشخاص م لفین، حاالتی خاص و موقت پی  می
برای مدیریت آنها به قواهد فقهی همچون الضرر و نفی حرا رجاو  

می نیااز بااه هنااوان یااک کلیااِت موجااود نیااز در اسااال ۀکاارد جامعاا
ریرد که باید مدیریت شود. در رابطاه باا های خاصی قرار میوضعیت

تواناد خود م لف می ،دهدای رخ میهر م لف، وقتی موقعیِت ویژه
دهد ا  این قواهِد کاالن فقهای اساتفاده با تشخیص موضوهی که می

اساالمی باا ایان  ۀجامعاکند و آن موقعیت را مدیریت نماید. اما ارر 
چاه کسای بایاد ایان وضاعیت را  ،هاایی مواجاه شادچنین موقعیت

مدیریت نماید و چه کسی باید تشخیص دهد کاه چاه ح مای و باا 
اساالمی ا  آن  ۀاستناد به چاه قواهادی بایاد تطبیاق شاود تاا جامعا

فرض کنید با انعقاد یک قرارداد  وضعیت، به سالمت هبور کند؟ مثالا 
اکو، کفار بر مسلمین و با ار آنها مسلط شاوند. در اینااا تنب ۀلئدر مس

استعمال تنباکو و خرید و فروِش آن به ح م خداوناد متعاال، حاالل 
است. حال تصور کنید هماین حلیات اساتعمال و خریاد و فاروش، 

مسالمین فاراهم نمایاد. در ایان  ۀ مینه را برای تسلط کفار بار جامعا
ت ا  آن کیسات؟ در  ماان مسلمین و حفاظ ۀوضعیت، متولی جامع

                                                             
. زای خاص ا  ضرر است نه هر ضرری ولو ضرر هادی و نااچیالبته منظور مرتبه .1

له در کت  فقهی به صورت مفصل اشاره شده است. به هنوان نموناه ئبه این مس
  ق،1414 ،، قاامو ال  وورار قاعوودف ال  ووررسیسااتانی، هلاای رجااو  شااود بااه: 

  .111ص 
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، مسئول مراقبات ا  ایان جامعاه، خاود ایشاان حضور معصومین
این مسئولیت را به فقهاا وار ار کردند  ،حضور ندارندبودند. حال که 

اسالمی، آن را ا  رزند خطرات حفظ کنند  ۀتا با مراقبت ا  کیان جامع
لقه، یک فوق، ح م به تحریم تنباکو دهد. والیت مط ۀدر قضی و مثالا 

منادی ا  موریت خطیر است نه بهارهأظرفیت هظیم برای اناام این م
هاای ماردم. در طاول تااری  هام یاک فقیاه اموال و انفاس و ثاروت

الشرایط سراغ نداریم که ا  این مرتباه ا  والیات، باه نفاع خاود جامع
چطاور مم ان اسات حفاظ ماال کودکاان  استفاده کرده باشد. واقعاا 

دیوانه یا غای ، ا  اموری باشد که خداوند به سرپرست و اشخاص بی
ایان اماور   ی)سرپرساتترک آنها راضی نبوده و بر فقیاه هاادل تصّدی

واج  باشد  ولی حفظ اموال همومی، حفظ جاان و ماال و ناامو  
 ۀکه در سایا مسلمانان، حفظ مر های کشور و برپایی ح ومت هدل 

خداوناد نباشاد؟! آیاا  آن اح ام دین در جامعه پیاده شود مورد توّجاه
توان رفت: خداوند نسبت به اموال ایتام اهتمام دارد  ولای نسابت می

توان رفات کاه دیان، به حفظ کیان مسلمین اهتمام ندارد؟ هررز نمی
داناد  ولای نسابت باه فقیه می ۀی حقوق فردی جزئی را بر ههدتصّد 

ی آیاا بااور کردنا .اسالمی نظری نادارد ۀجامع ۀحقوق همومی و ادار
 رونه تسّلط کافران را بر مسلمانان ممنو  کرده باشداست که اسالم هر

ُه  َیْجَعَل  َلْن  ِو » یَن  حلل  َلا  ِلْلكسِفِر ولای   141: نسااا) «َساِبمالً  حْلُماْؤِمِنمَن  َْ
ای مستقل و ایمن ا  خطر دشمنان داخلای و نسبت به تش یل جامعه

 1!تفاوت باشد؟خارجی، بی
والیات  ۀلئشود کاه مسات مشخص میبا توجه به این توضیحا

                                                             
  .معنای امور حسبی.1
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ای روناهمطلقه تا چه اندا ه واضح و بدیهی و البته ضروری است باه
 رونیااا  اسالمی در خطار خواهاد باود. ۀکه بدون آن، کیان جامع

والیت فقیه، هماان والیات رساول »فرماید می وقتی امام خمینی
ایشان ا   بسیار واضح و بدیهی اشاره دارد. ۀلئبه یک مس« الله است

راود  بل اه باه سخن نمی والیت ت وینی یا تشریعی پیامبر اکرم
اشاره دارد و این ه این شأن حااکمیتی  شأن حاکمیتِی رسول اکرم

طور کامل، به فقیه در هصار غیبات منتقال شاده اسات م ار در به
 مواردی که استثنائی وجود دارد مانند والیت بر امور شخصی.

والیت فقیاه  ۀاین نوشتار قرار نیست ادل ال م به هکر است که در
مورد بح  و بررسی قرار ریرد. فقط به هکر معنای والیت مطلقاه و 

. البتاه ه شادو کت  فقهای پرداختا آن در سنت معصومین ۀریش
، با توجه به توضیحات فوق، مشخص شد کاه طور که ر شتهمان

ن والیات در قرآنی والیت مطلقه نداریم   یرا ای ۀنیا ی به یافتن ادل
برای خوِد این بزررواران ثابت بود و ایشاان  و ائمه هصر پیامبر

هم این حق را برای فقیه در هصر غیبت ثابت کردند. با این حال در 
توان با استناد به برخی آیات، والیت مطلقه را اثبات کرد می قرآن نیز

 پاردا یم.نمای کاالم باه آن شدن یطوالنکه به منظور جلوریری ا  
 1توان به منابع تخصصی در این  مینه رجو  کرد.می بدین منظور

                                                             
، نایی، قم، مؤسسۀ آمو شی و پژوهشی امام خمسیاست ۀفلسفنیا، قاسم شبان .1

  .135 ، ص1733



 

 
 
 

  ت مطلقهت مطلقهییانگارى استبداد و والانگارى استبداد و والكسانكسانییدوم: دوم:   ۀۀشبهشبه
همران حکومرت  ولیرت مطلقرۀ فقیره کننرد کرهمی شبهه

 یعنری دیکتراتوری. ولیت مطلقۀ فقیرهاستبدادی است و 

 ایرآاین شبهه به این صرورت هرم مطررح شرده اسرت کره 

  انحصرار قردرت در دسرت لیت مطلقۀ فقیهو قبول  ۀلزم

 هیرنفرر فق کیر؟ و انحصار قدرت در دست ستین نفر کی

 شود؟نمی ییأو خودر  یو استبداد یکتاتوریمنجر به د

شاود مای متعاددی دارد. در ایان راساتا رفتاههای این شبهه الیه
ح ومت یا لیبرالیستی و بر اسا  خواسات ماردم اسات یاا  قتیحق

أی و نظر یک نفر اسات و باا توجاه باه این اه نظاام فاشیستی و تابع ر
 کنظام لیبرالیستی نیست، پس طبعاا باید بپ یرد که یا کوالیت فقیه ی

کشند کاه پاس ایناا این بح  را هم پی  می 1نظام فاشیستی است.
رناد کاه یرطلباد و نتیااه مای، اطاهت مطلقه میوالیت مطلقۀ فقیه

توان آ ادی انساان ر است و نمیاطاهت مطلقه با آ ادی انسان ناسا را
بعدی شبهه ایان  ۀرا تحت هی  هنوانی به مسل  برد و قربانی کرد. الی

هاا، نهادهاا و قاوای نه تنها افراد کاه حتای ساا مان ویندربود که می
                                                             

، قام، مؤسساۀ هوالیوت فقیو ۀنگواهی گوارا بوه ن ریومصبا  یزدی،  محمدتقی. 1
 .112 ، ص ،1732آمو شی و پژوهشی امام خمینی
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رانه هم فاقد اختیارات ال م هستند،  یرا اطالق به معنای رها بودن سه
ه بدین معنی است که ولای ا  هررونه قید و شرط است و والیت مطلق

امور مردم اهم ا  خصوصی و هماومی تصارف  ۀتواند در همفقیه می
نماید. ماا  است که در اموال و نفو  اشخاص تصرف کند و ماثالا 
آنان را به طالق همسرشان وادار کند و یا هر  مان که خواست، قوانین 

س هادی و اساسی را  یر پا ب  ارد، مالس شورای اساالمی و مالا
 اه ش ل نظام را تغییر دهد، بدون اینخبرران را منحل کند. و یا حتی 

ا  این جهت محادودیتی داشاته باشاد یاا کسای بتواناد ا  دساتور او 
 1تخلف کند یا او را مورد مواخ ه قرار دهد.

کمای  والیات مطلقاۀ فقیاه ۀظاهراا پس ا  این ه مدافعان نظریا
تا حدودی جهت شبهه را دیدراه خود را توضیح دادند، این هده، هم 

وجاود دارد کاه مطلقاه باودن ی د چه ضامانتوینرمی تغییر دادند و
ناامد؟ این شابهه صاراحتاا نیی ی تاتوریه، به استبداد و دیت فقیوال

اما در هر حال تعدیل شاده  د،دانمطلقه را به معنای دی تاتوری نمی
و  تاسا قبل یعنی مترادف دانستن مطلقه با دی تااتوری ۀهمان شبه

به هر حال والیت مطلقه یا ا  آغا  و یا در استمرار خوی   ویندرمی
 اناامد.به دی تاتوری می

 :پاس  به شبهه

 شباهت لفظى ؛یابى شبههریشه الف(

پرساید: ح ام شاخص  نقل شده که یحیی بن اکثم ا  امام جواد
                                                             

علووم  ۀ، فصالنام«فقیاه ۀمفهاوم اطاالق در والیات مطلقا»ارسطا،  محمدجواد. 1
 .37 ، ص1733، 6 ، شسیاسی
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 اماام جاواد ُمحِرمی که صید و ش اری را کشته باشاد چیسات؟
را در حّل کشته یا در حرم؟ هاالم باوده یاا جاهال؟ فرمودند: صید 

اول  ۀهمداا بوده یا اشتباه؟ هبد بوده یا آ اد؟ صغیر بوده یا کبیر؟ دفعا
او بوده یا برای چنادمین باار؟ صاید پرناده باود یاا غیار پرناده؟ ا  
ش ارهای کوچک بوده یا بزرگ؟ هنو  اصارار بار ایان کاار دارد یاا 

را ررفته یاا در رو  آشا ار؟ احارام  پشیمان شده؟ ش  در آشیانه او
 برای ح  بسته بوده یا برای همره؟

مطلقاه را شانید اول  ۀاینک بح  این است که وقتی کسای واژ
باید شقوق بح  را مطر  کند تا در تحلیال خاوی  دچاار اشاتباه 
نشود. مطلقه در چناد دانا  کااربرد دارد  هرفاان، حقاوق، هلاوم 

 یاصطالح یمعنااول باید  اهیدر نتسیاسی، اصول فقه، فقه و ... . 
 واژه مشخص شود.

ی ی ا  هوامل پیدای  چناین توهمااتی شاباهت لفظای  ظاهراا 
میان والیت مطلقه و ح ومت مطلقه است. آشنایان با هلم حقوق و 

این دو هلم، ح ومت مطلقاه در  سیاست می دانند که در اصطالِ  
رود. یعنای ار مایکبسیاری ا  موارد به معنای ح ومت استبدادی به

ح ومتی که پایبند به اصول قانونی نبوده، هر  مان کاه بخواهاد باه 
راهی چنین تصور می شود کاه  1نماید.حقوق اتبا  خود تااو  می

هم در والیت مطلقه و هام در ح ومات مطلقاه باه  «مطلقه»لفظ 

                                                             

تهاران، ران  دانا ، ، ترمینولوژى علم حقوو جعفر جعفری لن رودی، . محمد1
فهااوم اطااالق در م»بااه نقاال ا : محماادجواد ارسااطا،  651-643ص ، 1712

 .37 ، صهمان، «فقیه ۀوالیت مطلق
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معنای رها ا  هررونه قید و شرط است و ا  آناا کاه والیات نیاز باه 
ت است، پس این دو اصطال  در معنا مساوی باوده، معنای ح وم

نشان ر ح ومتی هستند که به هی  ضابطه و قانونی پایبند نیسات و 
ت حااکم متمرکاز اسات، بادون ئتمام قدرت در دست حاکم یا هی

روناه محادودیت و یاا  ه صاحبان قدرت در استفاده ا  آن های این
 1مسئولیتی داشته باشند.

ان لساتان در ی اسایپاردا ان سهین نظریرترا  بزری  یتوما  هابز 
لویاتاان،  کتا  دولت مطلقه است. هابز در ۀیقرن هفدهم و واضع نظر

ارات مطلق سلطان است و اساا  یمدافع قدرت نامحدود دولت و اخت
ت آن را یدانسته و رهای ت مردمان مبتنیقدرت سلطان را بر توافق و رضا

باه ایان ترتیا   2داند.یا  محفظ صلح و آرام  و هدل در اجتم ۀال م
حاکم و دولت مطلقه در تف ر هابز یعنی کسی که دارای قادرت مطلقاه 

رفتارها و کارها و اقدامات و دستورات او جایز و بل ه هاین  ۀاست و هم
 توان ا  او سؤالی پرسید.حق و هدل است و نمی

قادرت رئایس دولات مطلقاه در ادبیاات هلاوم  ۀبنابراین، دامنا
وجود ندارد تا تحت  یقانون مشخص  یدود است و هنامح سیاسی

  یباشاد  در واقاع ها ییروباه پاسا  ریحاکم ناارز ایآن فرمانروا 
کنترل و نظارت بار ح ومات وجاود نادارد و  یبرا یسا مان خاص

خاطر تر  و وحشت ا  قادرت ح ومات اسات و اطاهت مردم به
                                                             

 .37 ، صهمان، «فقیه ۀمفهوم اطالق در والیت مطلق»ارسطا،  محمدجواد. 1
های کلیادی واکاوی مؤلفه»آراسته، جوانن یحسرنانی و  هس ریهلیل یاسماه. 6

 ۀ، فصالنام«ح ومت مطلقه و والیت مطلقهۀ حقوق اساسی بر اسا  دو نظری
 .145-164ص  ،1731ز یی، پا37، ش 64   ،میحکومت اسال
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ومات، ناو  ح  نیانادارد. در ا دوجو ینیجانش یبرا یاقاهده  یه
و قاانون  ساتین یح ما  یحاکم قدرت مطلق دارد و مح وم به ه

چناان باه هام تواندیو در صورت تخلف م شودیشامل حال او نم
در حاالی کاه ایان ویژرای  1ادامه دهد.  یخو تیو حاکم تیوال
بناابراین مغالطاه اشاتراک  وجه در نظام والیی وجاود نادارد.هی به

شاده  ا  والیات مطلقاه ساتنادرلفظی سب  سوا فهم و برداشت 
 است.

اناد کاه ح ومات والیات فقیاه، تصریح فرموده امام خمینی
مطلقه به معنای اساتبدادی و دی تااتوری نیسات، بل اه ح اومتی 

ارچو  قاوانین اساالم اسات. هامشروطه به معنای ح مرانی در چ
ایشان در کتا  والیت فقیه کاه حادود یاک دهاه قبال ا  پیارو ی 

 اند:اند، این تبیین را هکر نمودههانقال  اسالمی نوشت
حکومت اسالمی نه استبدادی اسرت و نره مطلقره؛ بلکره 

است. البته نره مشرروطه بره معنرای متعرارف « مشروطه»

ن ترراب  آرای اشررخا  و یب قرروانیکرره تصررو  آن یامررروز

ن جهررت کرره حکومررت یررت باشررد. مشررروطه از ایرراکثر

ط مجموعرره شررر  کیررد برره یررکننرردگان در اجرررا و اداره مق

ن یمعر م و سرنت رسرول اکررمیکررهستند کره در قررآن

ن یهمران احکرام و قروان« مجموعره شررط»گشته اسرت. 

ن جهرت یرت و اجررا شرود. از ایرد رعایراسالم است کره با

                                                             

، 1714، قم، دفتر تبلیغاات اساالمی، حکمت حکومت فقیه حسین ممدوحی،. 1
 .191ص 
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 1است.« حکومت قانون الهی بر مردم»حکومت اسالمی 

ا  نااف تاا  امام خمینی ۀدهد که اندیشاین مطل  نشان می
هم همین معنا  شارردان امام خمینی 6ت.جماران تفاوت ن رده اس

اللاه دانساتند. ا  جملاه مرحاوم آیاتمای والیت مطلقۀ فقیاهرا ا  
 نویسند:مطلقه می ۀمعرفت در توضیح واژ

 کیر هرر ۀبرند  محدودها را که نام میتیفقها  اقسام ول 

ت پردر و دخترر در امرر یر  ول سرازند  مرثال  را مشخص می

در تصرفات مالی فرزندان نابالغ   ت پدر و جدم یازدوا   ول 

ن  ین در حفظ و حراست اموال غرائبیم من عادلنت یول 

و ماننرد آن ... کره در  نابرالغم شرعی بر یا قیت وصیم یول 

ولرری  .ل از آن بحررث شررده اسررتیکتررب فقهرری برره تفصرر

آن را  ۀکننرد  دامنره را مطررح مییرت فقیهنگامی که ول 

رره و مصررال  ئا شررتر دانسررته  در رابطرره بررگسررترده ون عامم

ت  کره بسر ن یداننرد بردار پردامنره اسرت مییعمومی امم

ل مسیه شایمعنی که فق ت زعامت را یولئسته  که بار تحمم

اسرررتمداری یرد  در تمرررامی ابعررراد سیرررگبرررر دوش می

رت و در تمرامی یت دارد و در راه ترأمیولئمس ن مصرال  امم

« قاطررال»ن مقصررود از ید بکوشررد. بنررابرایررابعرراد آن با

« عتیشرر»ه است  ترا آنجرا کره یت فقیول  ۀگسترش دامن

ه در تمررامی یررفقی ی ولرریررت اجرایولئامتررداد دارد و مسرر

                                                             

تنظیم و نشر آثار امام  مؤسسۀتهران،  ،هیت فقیوالموسوی خمینی،  اللهرو د یس. 1
 .45-44، ص  ،1731خمینی

 .275ص ، 6ا ، همان ،عیکتاب البموسوی خمینی،  اللهرو د یس. 6
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احکام انتظامی اسالم و در رابطه با تمامی ابعراد مصرال  

ت می عردی نخواهرد بُ کیرهرا تیگر ول یباشد و مانند دامم

 . بود
 
کره  ر «هیرفق»بر عنوان « تیول »  اضافه شدن اساسا

است خود موجرب  دست آمدههو ب یاستخراجوصف  کی

را یرزنرد. زد مییراست و وصف فقاهت آن را تق تیمحدود

ت او یول  جهیدر نتت او  از عنوان فقاهت او برخاسته  یول 

فقاهت او خواهد بود  و تنها در مواردی است  ۀدر محدود

که فقاهت او راه دهد. ]و در واق  قیرد فقاهرت و[ از براب 

یعنری ) «ت اسرتیرم برر وصرف  مشرعر برر علق حکیتعل»

 1.فقه است( ۀولیت ناشی از فقاهت و در زمین

پادشاه  رئیس دولت یا برای استپدر لیبرالیزم نیز که جان الک 
 نویسد:قائل است. او می یا همان اختیار مطلقه اختیار ویژه

ویرزی نیسرت جرز قردرتی کره در دسرتان  2اختیار ویرهه 

در مواقعی کره  3خیر و صالح مردم را تا  شهریار قرار دارد

بینی اسرت وابسته به حوادث غیرمنتظره و غیرقابل پیش

خطرر از کنرار تواننرد بریو قوانین ثابت و تغییرناپذیر نمی

 4آنها عبور کنند  فراهم آورد.

                                                             

 ،1733د، یاا، قاام، مؤسسااۀ فرهن اای تمههیووت فقیوووال. محماادهادی معرفاات، 1
 .35-34 ص

 .والیت مطلقه همان. یا 6
 .ن به تعبیر امام خمینییبخوانید به مصلحت نظام یا مصلحت مسلم. 7
حمیاد هضادانلو، تهاران، نای،  ۀ، ترجمااى در باب حکومترساله. جان الک، 4

 .612ص  ،1713
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مطلقاه تعبیار  هتوانیم ا  آن بجان الک این اختیار ویژه را که می
 دهد: می داند و ادامهکنیم، هادالنه می

انجام و موجب  1هر آنچه آشکارا در راه خیر و صالح مردم

برقررراری حکومررت بررر شررالوده حقیقرری آن شررود  همانررا 

 3است. 2ای عادلنهاختیار ویهه

رویاد قاانون دیدراه جاان الک آنااسات کاه مای مهمقسمت 
حل بارای آنهاا ارائاه بینی کند و راهمش الت را پی  ۀتواند همنمی

مم ن است پیروی ا  قاانون در آن  میناه ضارر داشاته کند و حتی 
 نویسد: ند. او میباشد و در این  مینه مثال می

توانرد راه حلری بررای امور بسیاری هست که قانون نمری 

 باید به دستان کسری 
 
آنها داشته باشد؛ و این امور ضرورتا

سرردرده شررود کرره قرردرت اجرایرری را در دسررت دارد  و او 

کنرد کره بره خیرر و صرالح و مرورد نیراز تصمیماتی اتخاذ 

آن اسرت کره قرانون خرود  در  بهترر پرس 4جامعه اسرت؛

برخی موارد  اختیاراتی به قدرت اجرایی بدهد  یعنی برر 

اسا  قانون بنیانی طبیعت و حکومت  این آزادی عمرل 

را به او بدهد تا برای حراست اعضای جامعه هرر اقردامی 

زیررا ممکرن اسرت  انجرام دهرد  5دانردرا که ضروری مری

                                                             

 .ن به تعبیر امام خمینییبه مصلحت نظام یا مصلحت مسلم ید. بخوان1
 .والیت مطلقه فقیه بخوانید. 6
 .612 ، صهمان. جان الک، 7
 .به مصلحت نظام بخوانید. 4
 «.دارای توجیه هقلی و هقالیی»آیت الله مصبا :  تعبیر. به 5
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حوادث بسیاری رخ دهدکه پیروی خشرک و کورکورانره از 

 ۀ)مانند ویران کردن خان بار باشدقانون  در مورد آنها زیان

گناهی برای مهار کرردن حریرق  زمرانی کره خانره فرد بی

 1مجاور آن در حال سوختن است(.

حااکم  ،مثال جان الک این بود که در صاورت وجاود شارایطی
رناهی را تخری  کند و ایان کاامالا قاانونی انسان بی ۀانتواند خمی

 دقت کنید:  است. حال به مثال امام خمینی
ابران یر خیا منزلری را کره در مسریتواند مسجد حاکم می

اسررت خررراب کنررد و پررول منررزل را برره صرراحبش رد کنررد. 

ل کنرد؛ و یرتواند مساجد را در موقر  لرزوم تعطحاکم می

رار باشد  د ب یر صورتی که رف  بدون تخرمسجدی که ض 

تواند قراردادهای شررعی نشود  خراب کند. حکومت می

را که خود با مردم بسته است  در مروقعی کره آن قررارداد 

جانبه لغو کند. و کیمخالف مصال  کشور و اسالم باشد  

ر عبادی است که یا غیتواند هر امری را  وه عبادی و می

ت  از آن مرادامی کره ان آن مخالف مصال  اسالم اسیجر

 8ری کند.ین است جلوگیون

)تخریا  منازل بارای  های جان الککنید که مثالمشاهده می
)تخری  منازل بارای تعاریض  ناات جان انسانی ، امام خمینی

خیابان  خیلای باه هام شابیه هساتند. تفااوت آنااسات کاه اماام 
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د اماا ریراین اختیارات را برای انسان فقیه هادل در نظر می خمینی
 جان الک این اختیارات را هالوه بر انسان فقیاه هاادل بارای انساان

ظالم و فاسق و جاهل و جانی که منتخ  اکثریات اسات، در نظار 
ریارد. یعنای والیات مطلقاه ماد نظار جاان الک دارای شامول می

 است. امام خمینی ۀا  والیت مطلق تریرسترده
ه معنای رای  هلاوم شود کسانی که مطلقه را با  ایناا روشن می

اند ن اهی جامع باه مناابع اند یا نتوانستهاند، نخواستهسیاسی ررفته
والیات مطلقاۀ کالسیک فلسفه سیاسی داشته باشند تا دریابند کاه 

مطلبی تاربی و هقلی و شبیه همان چیزی است که جان الک  فقیه
 آن را مطر  نموده است.

 ه و استبدادىمطلقه و حکومت مطلق ولیت ىذاتتفاوت  ب(

بح  مبسوط،  به چه معنی است؟ امام خمینی والیت مطلقۀ فقیه
مفصل و جامع والیت فقیه را در ناف مطار  فرمودناد و همانااا 

طور نبوده که بعاد ا  و این 1اندهم تعبیر والیت مطلقه را به کار برده
مطلقه اساتفاده  ۀانقال  به این نتیاه برسند که ال م است که ا  واژ

بعد ا  انقال  ایان  ند. بنابراین کسانی که معقتدند امام خمینیکن
 اند، سخنشان دقیق نیست.هبارت را به کار برده

اما آیا تعبیر مطلقه به معنای دی تاتوری و اساتبداد اسات؟ ایان 
هم مطار  باوده، پاسا  ایشاان ایان   مان حضرت امام در سؤال

اند، فقیاه هام رو بودهدی تاتور و  ور و امام است که ارر پیامبر

                                                             

 .275ص ، 6ا ، همان ،عیکتاب البالله موسوی خمینی، رو د یس. 1
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تواند دی تاتور باشد. یا باه دی ار که جانشین آن بزررواران است می
سخن ب وییم ارر ظلم برای خدا و پیغمبر و امام جایز باشد، بارای 

 و امام رونه تعبیر کنیم که ارر پیامبرفقیه هم جایز است. یا این
واناد، در صاورتی تتوانند قوانین الهی را اجرا ن نند، فقیه هم میمی

کنند راه ظلم نمیهی  دانیم خداوند متعال و انبیا و ائمهکه ما می
هی  راه ا  قوانین الهی تخطی  و ائمه اند، پیامبرو ظلم ن رده

فقیه هم نباید ظلم کند و ا  همل به قوانین الهی  اهیدر نتاند  ن رده
نادارد  چاون سر با   ند و ارر چنین کند دی ر فقیه نیست و والیت 

فقیه  رونیاا ح ومت، ح ومت قانون است، نه ح ومت شخص و 
 کالم امامهم باید ا  قانون اطاهت کند و استثنایی در کار نیست. 

 در این با  چنین است:
خواهرد بره مرردم ه نمرییرد  فقیه نترسریت فقیشما از ول 

ن یی کند  ایهی بخواهد زورگویفق کیی کند. اگر یزورگو

ت نردارد. اسرالم اسرت  در اسرالم قرانون یرول  گریه دیفق

هم تاب  قانون بود  تاب    غمبر اکرمیکند. پحکومت می

و  کتوانست تخلرف بکنرد. خردای تبرار قانون الهی  نمی

زی بر خرالف آن یو کید که اگر ونانچه یفرماتعالی می

کنم و را اخذ میو ی  من تیم تو بگویگوزی که من مییو

د. اگرر یرفرمامی غمبریکنم! به پیرا قط  م رگ گردنت

شخصی بود کره از  کیکتاتور بود و یشخص د کیغمبر یپ

ها که دست قدرت ۀوقت هم کیدند که مبادا یترساو می

کتاتور برود  یشخص د کیکتاتوری بکند  اگر او یاو آمد د
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 کی نیرالم منیتواند باشد. اگر امه هم مییآن وقت فق

کتراتور یتوانرد ده هم مییفق کتاتوری بود  آن وقتیآدم د

م جلرروی یخررواهسررت  مررییکترراتوری در کررار نیباشررد. د

 1م.یریکتاتور را بگید

کنند که شخص دی تاتور اصالا ایشان در جایی دی ر تصریح می
 تااتور اسات یآن اه د»مسلمان نیست و صراحتاا معتقد اسات کاه 

هاادل و ماؤمن باشاد و  کاه تاا چاه رساد فقیهای 6«ساتیمسلم ن
ت این را داشته باشاد کاه در رأ  ح ومات اساالمی قارار صالحی
شود کسانی کند. بر این اسا  معلوم می ییت  را اجرایوالو ب یرد 

دچار خطا و اشتباه  ،اند مطلقه به معنای دی تاتوری استکه پنداشته

                                                             

در »  711ص ، 11ا همااان،  ،امووام ۀفیصوحه موساوی خمیناای، لااالرو د یسا. 1
والیات  ۀنیز شواهدی بر این مطل  که محدود همل رد حضرت امام خمینی

دساتور  دارد. ماثالا  چه در قانون اساسی آماده نیسات، وجاودفقیه منحصر به آن
را اری، تش یل مامع تشخیص مصالحت نظاام و دخالات آن در امار قانون

چیزی بود که در قانون اساسی آن  مان وجود نداشت و طبق قاانون اساسای ا  
بر اسا  والیت مطلقه آن را  اختیارات رهبر و ولّی فقیه نبود، اما حضرت امام

«  شورای هالی انقال  فرهن ی»ایی بنام اناام دادند. و یا در هی  قانونی به شور
 و ترکی  و تعداد اهضا و مسائل مربوط به آن اشاره نشده بود، اّما امام خمینی

ریری ا  والیت مطلقه فقیه دستور تشا یل ایان شاورا را صاادر و با  هم با بهره
ترکی  و اهضاای آن را معاّین نمودناد. همچناین در های  قاانونی باه تشا یل 

نام دادراه ویژه روحانیت اشاره نشده باود، اّماا باه فرماان حضارت دادراهی به 
نگاهی گوارا بوه محمدتقی مصبا  یزدی،  .ر.ک«)این کار اناام ررفت امام

 . 113 ، صهمان، والیت فقیه ۀن ری
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 ،اند و به هی  هنوان ام ان ندارد که ولی فقیاه دی تااتور باشادشده
 ت با هزل او.چون دی تاتوری برابر اس

مطلقاه در اینااا  ۀاکنون نوبت این است که بررسی شود که واژ
به چه معنی است؟ روشن است کاه مطلاق در برابار مقیاد باه کاار 

شود که مطلق و مقید مفصل در اصول فقه بح  می ۀباررود، درمی
پردا یم و فقط به اطالق والیت فقیه که در برابر ما به آن مباح  نمی

 کنیم.ر  شده اشاره میچه قیدی مط
بندی اولیاه، اح اام بار دو دساته اسات: اح اام در یک تقسیم

اح اام اولیاه باه دو بخا  اح اام ت لیفای و  .اولیه، اح ام ثانویه
شاوند. اح اام ثانویاه مرباوط باه شارایط اح ام وضعی تقسیم می

باشند. اکنون سؤال مهم این اسات کاه جای ااه اح اام اضطرار می
آیا باید اح اام ح اومتی را در هارض اح اام ح ومتی کااست؟ 

اح اام اولیاه دانسات؟  ۀاولیه و ثانویه قرار داد یا باید آنها را در  مر
معتقد است که اح ام ح ومتی جزا اح ام اولیاه و  امام خمینی

و مطلاق اسات و مقیاد باه  1اح ام اولیاه اسات ۀبل ه مقدم بر هم
تاوان رفات والیات مایاح ام اولیه و ثانویه نیست. به  بان سااده 

را اح ام اولیه و ثانویه  ،مطلقه در مقابل والیت مقیده است  والیت
د مقیا تواناد والیات رانمای اح ام اولیه و ثانویه ولیکند، مقید می

 .کند
 فرماید:می امام خمینی

                                                             

، قام، پژوهشا اه هلاوم و اصورتحوالت سیاسی و اجتمواعی معزایی، ل . ناف 1
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ت مطلقره یرای از ول د عرض کنم حکومرت  کره شرعبهیبا

ه
َّ
الم اسرت؛ و اسر ۀیرکی از احکام اولیاست   رسول الل

ه  حتی نماز و روزه و ح  است. یمقدم بر تمام احکام فرع

ابران یر خیا منزلری را کره در مسریتواند مسجد حاکم می

اسررت خررراب کنررد و پررول منررزل را برره صرراحبش رد کنررد. 

ل کنرد؛ و یرتواند مساجد را در موقر  لرزوم تعطحاکم می

رار باشد  در صورتی که رف  بدون تخر ب یمسجدی که ض 

تواند قراردادهای شررعی د  خراب کند. حکومت مینشو

را که خود با مردم بسته است  در مروقعی کره آن قررارداد 

جانبه لغو کند. و کیمخالف مصال  کشور و اسالم باشد  

ر عبادی است که یا غیتواند هر امری را  وه عبادی و می

ان آن مخالف مصال  اسالم است  از آن مرادامی کره یجر

تواند از ح   که ری کند. حکومت مییلوگن است جیون

ض مهم الهی است  در مواقعی که مخرالف صرالح یاز فرا

 جلوگ
 
 1ری کند.یکشور اسالمی دانست موقتا

در ایان  میناه نیاز روشان  توضیحات رهبر معظم انقال 
ی و رهبارباودن  العناانمطلق ۀکننده است. ایشان ضمن نفای شابه

 :فرمایندمی ،تواند ب ندمی هر کار که دل  بخواهد،این ه او 
هررا را اجرررا کنررد و برره آن نیمو قرروانموبرره یسررتیبا یرهبررر 

اگرررر مسرررئولن و  یوارداحتررررام بگرررذارد. منتهرررا در مررر

را کره معتبرر اسرت  یاندرکاران امور بخواهند قرانوندست
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شرروند. قررانون مرری مو عمررل کننررد  دوررار مشررکلموبرره

کرره  ییجررارا برراز کرررده و گفترره آن یاراه ورراره یاساسرر

شوند می قهی... دوار مض قانون یمسئولن امور در اجرا

مرجر  اسرت.  یرهبرر ... تواننرد بکننردنمری کرار ویو ه

وقررت بررود. بنررده خررودم آن طررورنیهررم هم امررام زمرران

بره  م یداشرت ییهاقهیکه مضر ییبودم و جا جمهورسیرئ

دادنرد. بعرد از مری اجرازه شانیو ا مینوشتمی نامه امام

راج  بره مسرائل  یگاه یو دولت فعل ی  دولت قبلامام

وجود دارد   قهیمض جانیکه در ا سندینومی گوناگون نامه

بخرش از قرانون نقرض شرود.  نیرکره ا دیرشما اجازه بده

کنرد و اگرر احسرا  کررد کره مری و دقرت یبررس یرهبر

دهررد. مرری کررار را بکنررد  آن را انجررام نیررا دیرربا ریناگزبرره

اسرت  بره  یمعضل مهم کشور هم که به صورت ییجاها

 یمعنرا نیرشرود. امری مصلحت ارجراع صیمجم  تشخ

 رهبررر  رئ تیررول 
م

و  زراو جمهررور سیمطلقرره اسررت  و ال

 میتسرل دیرو با مندیهمه در مقابل قانون تسل ندگان ینما

 1باشند.

های مطلقه بودن به معنای نفی مسئولیت ی رید یدر جا شانیا
 د:فرماینمی ر این راستاکنند و دمی ارکان کشور را رد

حکومرت  یرا به معنرا هیفق تیول  کنندمی یسع یاعده 

                                                             

 ،51/9/1715 در دیدار جمعی ا  دانشاویان قزوین، یاامام خامنهبیانات . 1
   . https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=570: در دسترسی
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 هیرفق تیردروغ است. ول  نیکنند؛ ا یمعرف یفرد مطلقه

ارکرران  یهاتیمسررئول ینرراف رررمررا یطبررق قررانون اساسررررر

مختلرف و  یهادسرتگاه تی. مسئولستیمسئول کشور ن

 گراهیجا  هیرفق تیرقابل سلب اسرت. ول  ریارکان کشور غ

از  یرینظام و حفظ خ  و جهت نظرام و جلروگ یمهندس

 نیرا هیرفق تیر... نقرش ول  انحراف به وپ و راست است

ها و حرکررت نظررام  انحررراف از هرردف دیرر... نبا اسررت کرره

شرود.  دایربه وپ و راست انحراف پ دیها باشد؛ نباارزش

نظررام برره سررمت  یحرکررت کلرر بانی  دهیررو د یپاسرردار

 نیترریو اساسر نیتررمهم اش یو عال ینآرما یهاهدف

 1است. هیفق تینقش ول 

پا یری ا  معنای انعطاف در این راستا، رهبر معظم انقال 
 :اندکار بردههبرای قید مطلقه ب

در واقر   عنریی تیرول  میکه دستگاه عظ  تیستگاه ول د 

کره در  ریگمیو تصم سازمیهای تصمآن دستگاه مجموعه

مجموعرره  کیررامررا مجموعرره  .رار داردرأسررش رهبررری قرر

  ببررد شیبتوانرد بره طرور دائرم خرودش را پر دیربا  است

های زندگی انسران و وون تحول جزو سنت  متحول کند

حالرت  کیراسرت کره  نیرا هیقضر ... بشری اسرت خیتار

 اصرلی نظرام وجرود دارد کره دداریرانعطافی در دسرت کل

                                                             
 ،، 14/7/1717اماام خمینای حضرت در سال رد ارتحال یاامام خامنه. بیانات 1
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و   یرا تصررح ریی کرره لزم اسررت مسرریتوانررد در آنجررامرری

 1کند. میبنا را ترم  اصالح کند

اناد. الله مصبا  یزدی هم در این  مینه چند مثال هکر کردهآیت
اند فقیه برای حفظ مصالح اسالم در صورتی که امار، ا  جمله رفته

تواند مهم را فدای اهّم کند. ماثالا ارار دایر بین اهّم و مهم بشود می
شاود فقیاه المی میاسا ۀرفتن به ح  موج  ضررهایی برای جامع

حق دارد ب وید امسال به ح  نروید یا بنا به مصالحی خواندن نما  
اول وقت را به تأخیر بیندا د، نه این ه ا  ابتدا یک واج  را تحریم یا 
یک امر حرام را حالل اهالم کند. همچناین ارار بار حسا  اّتفااق 

همسایه در حاال غارق شادن  ۀمشاهده کنید کودکی در استخر خان
ست و صاح  خانه هم در منازل نیسات و بارای نااات جاان آن ا

مردم شوید که این کار ا  نظار  ۀاجا ه وارد خانال م است بی ککود
ااا حتمااا بایاد شود و حرام است، در اینمحسو  میفقهی غص  

 ریرد:شان پس ا  بحثشان نتیاه میرا ناات داد. ای کجان کود
ویسرت  فقیهولیت مطلقۀ واض  است که معنای درست 

یکتاتوری و و این مفهوم به هیو وجه مستلزم استبداد و د

شرود چره در ایرن رابطره تبلیرغ میامثال آنهرا نیسرت و آن

 تهمت
 
هرایی اسرت کره برر ایرن نظریره روا ها و دروغغالبا

 8اند.داشته

                                                             
 ،13/2/1731 ،اهضای مالس خبرراان رهباری با در دیدار یاامام خامنه. بیانات 1

 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17226 دسترسی در:
-116 ، صهماان، والیت فقیوه ۀنگاهی گارا به ن ری. محمدتقی مصبا  یزدی، 6

117. 
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الله مصبا  قلمرو والیت مطلقه را محدود باه شارایط ته آیتبال
د و با هکر مثاالی در رابطاه باا احاداث کناضطرار و اهم و مهم نمی

پارک یا میدان برای  یباسا ی شاهر و تخریا  نقااطی و پرداخات 
کند که ولی فقیه هر کاری کاه خسارت به آنها این ن ته را مطر  می

و » :تواند اناام دهدرا می 1دارای توجیه هقلی و هقالیی داشته باشد
ی های  سانخیت و البته پر واضح است که قایل شدن به چناین رأیا
 2.«مناسبتی با استبداد و دی تاتوری و فاشیسم ندارد

ه، حتای نماا  و یرهت مطلقه ... مقدم بر تمام اح ام فیچرا وال
 د:یفرمامی امام محمد باقر رو ه و ح  است؟

اْ ِا َو   ُبنِ  ِِ َو حلَّ  َكاس ِِ َو حلز  ااَل َلا  حلَّ  َْ َل  َخْمس   َْ ْساَلُا  حْْلِ
 3 هیِبسْلَ اَل و ء  َكَمس ُن دِ  َنسَد ِبَش یِ. َو َلْم یَ اَل حْلَحجِّ َو حلْ 

ز بنرا شرده اسرت: نمراز و زکرات و روزه و یاسالم بر پن  و

ت مطررح یرگونه کره ول آنها آن ک ازیو یت  و هیح  و ول 

 مطرح نگشته است.  شده است

 رسد بتوانیم این حدی  را به هنوان سند سخن اماامبه نظر می
ضمن بیان این ن ته که والیات فقیاه یاک  م. امام خمینیهکر کنی

 کنند:مثالی دی ر بیان می ،الهی است ۀهدی
ای اسرت کره خردای هیهد کین یه برای مسلمیت فقیول 

ْن جملره همر کتبار  ی کره ین معنرایو تعالی داده است. م 

                                                             

 .و نه اضطراری« داندهر اقدامی را که ضروری می». به تعبیر جان الک: 1
 .111-113 ، صهمان، قیهنگاهی گارا به ن ریۀ والیت فمصبا  یزدی،  محمدتقی. 6
 .11ص ، 6ا ، همانیعقو  کلینی،  بن محمد. 7
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ی کره یهراد کره خروب  زنید و طرح کردیشما س ال کرد

ی داشرته باشرند  یهرایفتراراآلن شوهر دارند ونانچه گر 

ه یری کره فقیکنند به آنجراد بکنند؟ آنها رجوع مییوه با

ه هست  به دادگاهی که یهست  به مجلسی که در آن فق

کنرد؛ ونانچره دگی مرییه رسریره هسرت؛ و فقیدر آن فق

کنرد؛ شروهر را وادار ب مرییر  باشرد  شروهر را تأدیصح

د  طالق نکه درست عمل کند. و ونانچه نکر یکند به امی

د بره فسراد یردین امرر. اگرر دیت دارد برای ایدهد  ول می

شرود  طرالق ده مرییزندگی به فسراد کشر کیکشد  می

توانرد دهد. و طالق اگر وه در دست مررد اسرت  مریمی

د  مصرلحت یری که مصلحت اسرالم را دیه در جایلکن فق

ر از یرشرود بره غد نمییی که دید  و در جایرا د 1نیمسلم

ه یرت فقیره هسرت  ول یرت فقیرن ول یبدهد. ا ن  طالقیا

 8الهی است. ۀیهد کیبرای شما 

طبق اح ام اولیه حق طالق با مرد است، اماا ارار شاوهری باه 
همسرش ظلم کرد و حاضر نشد که نه ا  ظلم  دست بردارد و ناه 
هم همسرش را طالق بدهد، چه باید کرد؟ ایساتاد و تماشاا کارد و 

الم اسات کاه حاق طاالق باا مارد افسو  خورد و رفت دستور اس
آیا در این صورت نباید رفات اساالم ظلام را جاایز دانساته  ؟است
 فرماید:می ینااست که امام خمینیا ؟است

                                                             

 «.در راه خیر و صال  مردم»جان الک:  تعبیر. یا به 1
 .413، ص 11 اهمان، ، صحیفۀ امامالله موسوی خمینی، رو د یس. 6
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رره ۀت مطلقرریررای از ول حکومررت  کرره شررعبه
َّ
 رسررول الل

اسالم است؛ و مقردم برر تمرام  ۀیکی از احکام اولیاست  

و طرالق اگرر ه  حتی نماز و روزه و ح  است. یاحکام فرع

ی کره یدر جرا تواندمی هیوه در دست مرد است  لکن فق

د  و در یرن را دید  مصرلحت مسرلمیرمصلحت اسالم را د

 1.ن  طالق بدهدیر از ایشود به غد نمییی که دیجا

تواند دستور طالق را صاادر فرمایاد و یاا میه ولی فقیه است ک
را تعطیال پس ا  تعرض به جان  ائران ایرانای، موقتااا حا  واجا  

دانیم ح  بر مستطیع واج  است. ا  اهالم کند  حال آن ه همه می
شود که چرا بایاد فقاه در رأ  ح ومات باشاد، همیناا معلوم می

دهاد و آن ااه چون اوست که موضوهات را به خوبی تشخیص مای
کناد و ح ام چرا ح م اولیه تغییر می فرماید.ح م  را صادر می

است. پاسا  ایان پرسا  اساسای و ح ومتی با  هم ح م اسالم 
ا  شرایط  مان و م اان و باه تباع آن  مهم به برداشت امام خمینی

 6رردد.مصلحت اسالم را در نظر ررفتن برمی

                                                             

 تقوی نیحس  یش اللهتیآ ریتقر ،األصول حیتنق ،ینیخم موسوی اللهرو  دیس . 1
 .37 ص ،4 ا ،نییخم امام آثار نشر و میتنظ ۀمؤسس تهران، اشتهاردی،

ماراد ا  »فرمایناد: در توضیح والیات مطلقاه فقیاه مای . مقام معظم رهبری6
ن ین دیف اسالم که آخرین حنین است که دیط ایالشراه جامعیت مطلقه فقیوال

معاه اماور جا ۀن ح ومات و اداریامت استمرار دارد دیآسمانی است و تا رو  ق
ر ا  داشاتن ولای امار و حااکم و یاسالمی ناارز ۀطبقات جامع ۀاست، ل ا هم

د، و یان حفظ نمایرهبر هستند تا امت اسالمی را ا  شر دشمنان اسالم و مسلم
 اسالمی پاسداری نموده و هدالت را در آن برقرار و ا  ظلام و ۀا  نظام جامع
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اساتبدادی،  نظاام ،هاانظام سایر بر خالف والیی نظامبنابراین، 
 . اساالمساتین بر مردم شهیف ر و اند لی وررو، تحم فردی، ۀمطلق
 ریتعب «ینید یساالرمردم» به ا  آن نظر دارد که را مد یاتا ه یال و

 .شودیم
 

                                                                                            

ی یت و شا وفاشارفیل پید، و وساایاری نمایف جلاوریتعّدی قوی بار ضاع
اجرا مم ن است  ۀن کار در مرحلین کند. ایاسی و اجتماهی را تأمیفرهن ی، س

حااکم  .با مطامع و مناافع و آ ادی بعضای ا  اشاخاص منافاات داشاته باشاد
ن شارهی باه ههاده یر رهبری را طباق ماوا یفه خطی ه وظنیمسلمانان پس ا  ا

ضی بر اسا  فقه اسالمی مات مقتید در هر مورد که ال م بداند تصمیررفت، با
ه در یاارات ولی فقیمات و اختیتصم. دیاتخاه کند و دستورات ال م را صادر نما

ن اسات، در صاورت یمواردی که مربوط باه مصاالح هماومی اساالم و مسالم
مات آحاد اّمت مقاّدم یارات و تصمیار آحاد مردم، بر اختیتعارض با اراده و اخت

هلای سید) «ت مطلقه استیوال ۀدربارح مختصری ین توضیو حاکم است، و ا
  .17 ص ،همان، االستفتائات ةاجوبای، خامنه ینیحس



 

 
 
 

  ههییت فقت فقییی بودن والی بودن والییشوراشوراسوم: سوم:   ۀۀشبهشبه
کریم است. شود ولیت فردی بر خالف نص قرآنمی گفته

 تیرفقهرا ول  ۀاگرر همرشکل دیگرر شربهه ایرن اسرت کره 

در   باشررند میکشررور سرره ۀدر ادار  دیرآنهررا با ۀدارنرد  همرر

. در دارد تیرول  هیرفق کیتنها  یکه در نظام اسالم یحال

ی وررا در قرانون اساسرشرود کره مری ال  همین راستا سر

فرررد واحررد  ۀت جامعرره بررر عهرردیررول  ی اسررالمی جمهررور

 از فقهاء؟ی یواگذار شده است نه شورا

ال که راجع به شورایی یا فردی بودن ولی فقیه مطر  ؤشبهه یا س
ع اول این شابهه روی ارد قرآنای دارد و شود، دو ضلع دارد. ضلمی

مدهی است که ارر ولی فقیه یک فرد باشاد ایان مطلا  بارخالف 
َوَشاسِوْرُهْم »فرمایاد: کریم میکریم است،  یرا قرآننص صریح قرآن

ْمِر   فِ  ْمُرُهْم »   129همران: )آل «حْْلَ
َ
 . 71: شاوری) «َنُهْم مبَ  ُش رو أ

 ولای شورای است، شده مطر  شوری بح  قرآن در چون بنابراین
 .است معتبرتر رهبری یا فقیه

ضلع دوم شبهه ناظر به تادید نظار در قاانون اساسای در ساال 
کناد و ح ف شورای رهبری است و این پرس  را مطر  می 1711

رهبری فردی یا شورایی وجود داشت و چه شد  ۀکه چه نظراتی دربار
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کاه ان دادناد؟ چناانکه خبرران به رهبری فردی اقباال بیشاتری نشا
کند که روشن است ضلع دوم شبهه در واقع یک پرس  را مطر  می

باید به آن پاس  داد. البته باید رفت ضلع دوم ارر به تنهایی مطار  
شاود ا  نظار شود اما وقتی اول رفته مایشود، پرس  محسو  می

شود که چارا قرآن رهبری شورایی مورد تأیید است و بعد پرسیده می
تصوی   1723ان قانون اساسی، رهبری شورایی را که در سال خبرر

به رهبری  1711نموده بودند، در تادید نظر قانون اساسی در سال 
کناد کاه خبرراان، فردی تغییر دادند، این مطل  را به ههن القا مای

اند که خالف قارآن اسات، چاون در قارآن ناص قانونی وضع کرده
 و نه فردی باشد. صریحی آمده که رهبری باید شورایی

 :پاس  به شبهه

 شبهه ۀریش الف(

راهی و آشنا نبودن با قرآن ۀشبه ۀریش کاریم اسات. بارای قرآنی، ناآ
دو راه وجاود دارد   حاداقلها و مطر  کردن نظر قرآن تحلیل پدیده

آیات  ۀیک راه این است که به صورت روشمند، با ن اهی جامع هم
داد و بار اساا  مقاصاد قارآن  قرآن را مورد بررسی و مطالعه قارار

دیدراه قرآنی خود را راجع به موضوهی ارائاه نماود. مسایر دوم ایان 
 ده راجع به مطلبی که ا  قبل است که بدون روش مشخص و شتا 

ای را کاه در ههن داریم، به یک یا چند آیه استناد کنایم. اکناون آیاه
 کنیم.یراجع به رهبری شورایی مورد استناد قرار ررفته بررسی م

ْمِر   َوَشسِوْرُهْم فِ   .(687عمران: )آل حْْلَ

 .و در کار]ها[ با آنان مشورت کن 
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است. خداوند در این آیه چند  این آیه خطا  به پیامبر اهظم
دهاد، ی ای ا  ایان دساتورات مشاورت می دستور به رسول الله

نمودن با اصحابشان است. این آیه چه ارتباطی باه رهباری شاورایی 
فرمایاد در اسالمی می ۀد؟ این آیه خطا  به حاکم و رهبر جامعدار

که مشاخص اسات، کارهایت با نخب ان و مردم مشورت کن. چنان
این آیه هی  داللتی بر شاورایی باودن رهباری نادارد. ماا در بخا  

دهیم که این برداشت با سایر آیات در تضاد پاس  به شبهه نشان می
 قرار دارد.

قسامت دوم شابهه آنااسات کاه اشا ال  ۀرسد ریشبه نظر می
 1721اند که رهبری در قانون اساسای ساال کنندران چنین پنداشته

 1711فقط شورایی بوده اما در قانون اساسی تادید نظر شده ساال 
   شورایی به فردی تبدیل شده است.ا

 ۀرسد آنچه بیشتر این شبهه را برجساته کارد مصااحببه نظر می
 ه ادها کرد: ی ی ا  مسئوالن بود ک

خودشران درسرت عمرل کننرد  در  ۀاگر خبرگان به وظیفر

 می
 
تواننرد شرورایی صورت نبودن یک فرد مناسب حتمرا

  1.شدن هم باز است کنند. وون قانون شورا

کند راه آنچه در این هبارت مهم است این است که وی ادها می
انتخا  رهبری شورایی با  است. ارار مقصاود باا ن ری در قاانون 
اساسی و رنااندن رهبری شورایی در قانون اساسی باشد، در مقاام 

                                                             
 ، دسترسای در:یاسوالم جمهوورى. مصاحبه هاشامی رفساناانی باا رو ناماۀ 1

https://www.asriran.com/fa/news/382244 ،62  1737بهمن. 
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سخن درستی است که البته بیرون ا  وظایف مالس خبرران  ،فرض
با ن ری در قانون اساسای دارای فراینادی  ۀرهبری است، چون نحو
 دهد: وی ادامه می 1.قانونی و مشخص است

شرراید در آینررده برردون شررورا نتواننررد کررار درسررتی انجررام 

گرردد  بدهند. البته این کار تا حدودی به مردم هم بر می

وون اگر مردم نمایندگان خود را درسرت انتخراب کننرد  

  8.توان امیدوار بودمی

 ادهاد کاه رویابا توجه به فحوای کالم، این مطال  نشاان مای
تواند بر خالف قاانون روینده رفته است مالس خبرران رهبری می

رت شورایی به رهبری انتخاا  کنناد. کاه اساسی چند نفر را به صو
البته بعید است که مراد چناین مطلبای باشاد. ایان ساخنان کاه در 

ای هام داشات، ایان های داخلی و خارجی با تاا  رساتردهرسانه
ها انداخت که ن ناد بح  را  نده کرد و این تردید را در برخی جان

باه سامت  دهرهبری شورایی بهتر ا  رهبری فردی باشد و باید در آین
 رهبری شورایی حرکت کنیم.

 رویکردى قرآنى و روایىب( 

برای این ه به شبهه پاس  بدهیم ا  چند منظر و باه اختصاار بحا  
 .کنیمیم

                                                             
اساالمی  اصول قانون اساسی جمهاوری ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران .1

  .ایران، فصل چهاردهم
 .همان، اسالمی جمهوریمصاحبه هاشمی رفسناانی با رو نامۀ . 6
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 هاى قرآنىاز منظر آموزه. 1

کریم هکر شده اسات، یاک آیاه هماان شوری دو آیه در قرآن ۀدربار
 دی ر این آیه است: ۀای است که ر شت. آیآیه

اَه   شسِوْرُهْم فِ َو   اِه ِإن  حلل  َلا  حلل  َْ اْل  َ ك  َُ ََ َف َزْما َْ ذح  ِِ ْمِر َف حْْلَ
لی َ كِّ َُ   (.951عمران: )آلَن مِحبُّ حْلُم
م گرفتری یو در کار]ها[ با آنان مشورت کن  و وون تصم 

کننردگان را دوسرت را خداونرد توکرلیبر خدا توکل کن  ز

  .داردمی

فرماید در کارها باا می پیامبر اهظمروشن است که آیه خطا  به 
اصحا  مشورت کن و پس ا  شنیدن سخن آناان خاودت تصامیم 

توان این پرس  ب یر و چون تو تصمیم ررفتی بر خدا توکل کن. می
توان مشاورت کارد؟ پاسا  ایان را مطر  کرد که در چه اموری می

ْمااِر   َوَشااسِوْرُهْم ِفاا»اساات:  ْمااُر »   129همااران: )آل «حْْلَ
َ
 ُشاا رو ُهْم أ

توانی مردم می خودِ  امور در که توضیح این با   71: شوری) «َنُهْم مبَ 
امر النا  اسات  ،مشورت ۀبا آنها مشورت کنی. به تعبیر دی ر حو 

 ۀدوم، آیا ۀنه امر الله. در امر یعنی در امور مردم. به دی ر ساخن آیا
یعنای  کناد.امار را برطارف مای ۀکناد و ابهاام واژاول را تبیین مای

تواند با اصحا  مشورت کند که نما  واج  باشد یا نمی  پیامبر
مشورت اماور ماردم اسات مثال  ۀنه یا چند رکعت باشد. بل ه حو 

این ه در شهر با دشمن بان یم یا بیرون شهر. بنابراین آیات مرباوط 
به مشورت، باه رهباری فاردی داللات دارد و ناه رهباری شاورایی. 

اماع تشاخیص مصالحت نظاام اسات کاه مصداق بار  این آیه م
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با وی مشورتی ولی فقیه است و با دستور ولای فقیاه وقات، یعنای 
 تأسیس شده است. حضرت امام خمینی

 معصومین ۀاز منظر سنت و سیر . 2

َلا    َو شسِوْرُهْم فِ »ای که بح  کردیم در آیه َْ ْل  َ ك  َُ ََ َف َزْم َْ ذح  ِِ ْمِر َف حْْلَ
ِه    که بحث  ر شت، ارر مطل  درست تصور 129همران: )آل« حلل 

که در قرآن  شود، نیا ی به دلیل دی ری نیست. رهبری رسول الله
به هنوان ال وی امت اسالمی مطر  شده، به صورت فاردی باوده، 

فرمایاد باا اصاحا  حال قرآن به ایشان به هناوان رهبار فاردی مای
 ۀ. یعنای آنچاه در سایرمشورت کن و آن ااه خاودت تصامیم ب یار

کنیم این بوده کاه رهباری ایان بزرراواران مشاهده می معصومین
باه  و امام حسن ماتبای ، امام هلییعنی رهبری رسول الله

 ا  حضارت اماام رضاا 1صورت فردی و نه شورایی باوده اسات.
 ت شده است: یروا

فرمودند؛ یش مشورت میبا اصحاب خو امبریهمواره پ

گرفرت )نره یم مریخواسرت خرود تصرمیآنگاه آنچره را مر

ت بخواهنررد یرراکثری و رأی یشررورای نکرره برره صررورت رأیا

 2.(عمل کنند

باالتفااق ح ومات  عهیشا یفقهااتار ایان اسات کاه مهم ۀن ت
                                                             

 ،هایی پیرامون والیت فقیه و حکوموت دینویکتاب نکتهحسین مظاهری،  ر.ک.. 1
 .1731بصائر، اصفهان، 

 ساید ۀ، ترجماعلول الرورائع،   صادوق ی)شایقم بابویاههلای ابن بن محمد. 6
 .451ص ، 1ا ، 1793 ن،یقم، مؤمن هرانی،ت محمدجواد ههنی
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 ا  آن امام معصوم اصالتاا  را بعد ا  رحلت رسول خدا یاسالم
 یدو امام معصوم در  مان واحد نف یدانند و امامت بالفعل را برامی
 1.کنندمی

 ز دیدگاه روایىا. 3

 2إلا  حالطاارح ؛و حلملك تاؤد  حلشرك. ف»فرمایند: می امام هلی
 رهباری به دی ار ساخن «شود.شرکت در ُملک سب  اضطرا  می

 ح ومات و قادرت ساختار کارکرد در اختالل ایااد باه  شورایی
: اسات شاده توصایه اندیشاه در مشاارکت و مشاورت اما. شودمی

رَك.ُ » أ  ف حلشِّ  3«.إل  حلَّ  حِ  و َؤدِّ تُ و حلر 

 از منظر خبرگان قانون اساسى پ(

اکنون پرس  این است که چرا خبرران قانون اساسی در یک مقطاع 
اند؟ ا  رهبری شورایی و در مقطعی دی ر ا  رهبری فردی دفا  کرده

این پرس  هنو  دقیق نیست، چرا که خبرران قانون اساسای اول ا  
اند و در صورت محقق نشدن ایان دهاولویت رهبری فردی دفا  نمو

تادید نظار کنناده در  خبرراِن  4اند.رزینه سراغ رهبری شورایی رفته

                                                             

 .131ص ، 1ا ، همانبن یعقو  کلینی،  محمد 654، ص همان ر.ک.. 1
دار الحدی ،  قم،، غرر الحکم و درر الکلمآمدی،  محمد تمیمی بن . هبدالواحد6

 .746، ص 1735
 ، 5ا ، 1731 ، دار الحادی ،قام ،زان الحکموهیومشاهری، ری . محمد محمدی7

 .571ص 
هرراه ی ی ا  فقهای واجاد : »1751قانون اساسی مصو  سال  113متن اصل . 4

 شرایط م کور در اصل پنام این قاانون ا  طارف اکثریات قااطع ماردم باه
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اناد. بناابراین رهباری قانون اساسی هم به رهبری شورایی رأی نداده
فردی مورد اتفاق هر دو مالس خبرران قانون اساسی بوده اسات و 

در قاانون  شورایی بودن رهبری، رأی مالس تادیاد نظار کننادران
ی ی ا  اهضای مالس خبرراان اول  اساسی را کس  ن رده است.

  :نویسدقانون اساسی می
اینکه ولیت و رهبری جامعه را برای یک شورا قرار دهنرد  

نرره برررای یررک شررخص واحررد  ونانچرره از زبرران برخرری 

شررود و مررن نیررز در مرری روشررنفکران ایررن معنرری شررنیده

گران برودم از ایرن ابتدای امر هنگامی که در مجلرس خبر 

 ایرن شریوه شرورایی مخرالف فکر دفاع می
 
کرردم  ظراهرا

 ۀعقال و متشرعه است و ویزی نیست کره بره وسریل ۀسیر 

ویرهه در مواقر  آن بتوان مرردم و کشرور را اداره نمرود  بره

گیری در آن متوقرف برر یرک حسا  و خطیر که تصرمیم

 1.باشد واحد گیری  مرکز تصمیم

ایران و  ۀرسد اقتضائات جامعبه نظر می دی ر این است که ۀن ت
                                                                                            

 روناه کاه در ماورد و پ یرفته شده باشاد، هماان شناختهمرجعیت و رهبری
شده  چنین الله العظمی امام خمینیقدر تقلید و رهبر انقال  آیتمرجع هالی

های ناشی ا  آن را بار ههاده دارد، مسئولیت ۀاست، این رهبر، والیت امر و هم
کساانی کاه صاالحیت  ۀهما ۀدر غیر این صورت خبرران منتخ  مردم درباار
کنند، هرراه یک مرجاع را دارای مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می

ه ماردم معرفای برجست ی خاص بارای رهباری بیابناد او را باه هناوان رهبار با
نمایند وررنه سه یا پن  مرجاع واجاد شارایط رهباری را باه هناوان اهضاای می

 .«کنندشورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می
 .71ص ، 6ا  ،همانمنتظری،  حسینعلی. 1
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ای پررن  بوده که سب  رونهفضای مبار ه با استبداد و دی تاتوری به
هادم تمرکاز  ۀشده خبرران قانون اساسی اول به طوری جدی دغدغ

ت اه کردناد. رو تا توانستند قدرت را ت اهاینقدرت داشته باشند، ا 
اماا  ،دادنادجمهور رأی میسمثالا در قانون اساسی اول مردم به رئی

قضائیه هم باه صاورت شاورایی  ۀو یر بود. قوقدرت دست نخست
مقننه هم روشن بود. به این ترتیا  تقریبااا  ۀشد. ت لیف قواداره می

بینیم. حتی مقننه، تمرکز قوا را نمی ۀدر هی  یک ا  سه قوه، به جز قو
باری شاد. بحا  رهصدا و سیما هم به صاورت شاورایی اداره مای

روناه کاه ا  ما اکرات مالاس شورایی در این فضا مطر  شد و آن
آیاد مخالفات جادی نسابت باه دست میخبرران قانون اساسی به

نظار در اما در مالس تادید 1.شودرهبری شورایی در آن دیده نمی
قانون اساسی، ا  جمله شورایی بودن رهباری باه صاورت تفصایلی 

 ریرد.مورد بح  قرار می
اللاه امینای ادیدنظر در قانون اساسی مرحوم آیاتدر مالس ت
کنند که دیدراه طرفداران رهبری فردی را بار اساا  مطالبی بیان می

دهد. ا  دیدراه اسالم و دلیل مخالفت با رهبری شورایی را نشان می
اند، موفق همل ن ارده و جمله این ه نهادهایی که شورایی اداره شده

 اند:باه  جل  رضایت نشده
 گر وه شورا را در اسالم دارم 

 
م  امرا شرورا بررای یرا اصول

                                                             
مشارو   ،ادارۀ کل امور فرهن ی و روابط همومی مالس شورای اسالمی .. ر.ک1

تهران،  ون اساسی جمهوری اسالمی ایران،بررسی نهایی قان ،م اکرات مالس
 .1131-1115ص ، 6ا ، 41 ۀجلس ،1724، یاسالم یمالس شورا
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نکه بنرا بره یزمامداری و حکومت سابقه ندارد و عالوه بر ا

م  از یسرتیلی هرم راضری نیم از شورا خیای که دارتجربه

ی بروده حضررت ین جهت بعضری جاهرا هرم کره شرورایا

ن یررر بکنررد. حرال گرورره اییردسررتور دادنرد کرره تغ امرام

ش ید اگرر آزمراین هرم شرایرن نشده  امرا ای امتحایشورا

داد. بره عرالوه مرا بعضری جره را مرییشده برود همران نت

 1کند.ی بودن مخالفت مییم که با شورایات هم داریروا

الله امینی به روایتی که پی  ا  این به آن اشاره کردیم آن اه آیت 
حلشارك. فا  حلملاك »فرمایناد: می کند که حضرت هلیرا هکر می

 «شاود.ساب  اضاطرا  مای کشرکت در مل  حل  حالطارح  تع و
 2.ن هستیر ای ری نیز نظیات دیروا :فرمایدایشان می

ماند و آن ایان اسات کاه بااالخره در شاورا یک بح  دی ر می
الله شود. مرحوم آیتضعف یک نفر با قوت هضو دی ر برطرف می

 اند: مؤمن در این  مینه چنین توضیح داده
نرد مرثال  الن در عبرارت یفرماان مییکه آقازی را ین ویا

اند در مواردی که شان فرمودهید هست ایجناب آقای عم

طرروری برتررری ونررد نفررر از فقهررا در برخرری از صررفات برره

و کدام قابل اغماض نباشرد و حرا  یبرجسته باشد که ه

کری از جهرت فقره  ینی هرم فرمودنرد خروب یآقای مشک

                                                             
صورت مشارو  ما اکرات شاورای باا ن ری قاانون  ،اداره کل قوانین و مقررات .1

اساسی جمهوری اسالمی ایران: جلسۀ اول تا چهارم، مالس شورای اسالمی، 
 .1661، ص 7، ا 1723

 .همان. 6
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ن جهت را یر. ایت تدبکی هم از جهیکی از جهت تقوا و ی

ن طروری را یم که اگر سه نفر ایون بحث کردیسیما در کم

نکره یشتر است در اثر ایا آن کسی که فقه او بیم آیگذاشت

رش یا او تردبیرشرود شتر مییرش بید تدبیایبا آن دو نفر ب

زی که بوده هست؟ و آن کسی که از نظر فقهی یهمان و

اد یره برا او هسرت زنکیخاطر ااو به ا فقهیتر است آفیضع

ادتر اسررت و فقرره و یررش زیشررود و آن کسرری کرره تقرروامرری

ن است یست و فرض این جور نیشود؟ ااد مییرش زیتدب

د همه واجرد شررط هسرتند و ییفرماطور که میکه همان

ه یرررا فق رش کررم اسررت خررودشین شخصرری کرره ترردبیررا

)آن افقره را(  کندداند و او را در مقام بحث تخطئه میمی

 کیررن یررسررت این طررور نیررن ایطررور ... بنررابرانیو همرر

 اشتباه مریلهئمس
 
ال یرشرود کره مرا خای است که ظاهرا

ن سره یرم که اگر سه نفر کنار هم گذاشته شدند  ایکنمی

شرتر هسرت  ین هم فقاهرت بیشود. بنابرانفر می کینفر 

م یت تصرمیرست اکثرین جور نیشتر هست  ایر بیهم تدب

 اگر اتفاق نظر یتند ت هم دو نفر هسیرند  اکثریبگ
 
ا جمعا

شرتر اسرت وره بسرا براز در یرش بیباشد. آن کس که تدب

ال کره اگرر بره هرم یرن خیرن  ایرد. بنرابرایرت قرار بگیاقل

ت را واجررد یررن جمرر  هررر سرره مزیررمه شرردن کانرره ایضررم

ن یرخراطر اسرت. بلکره وره بسرا برهیخواهد بود درست ن

 1.وجود خواهد آمدهن آنها بیشتر در بیجهت اختالف ب

                                                             

 .1559، ص نهما. 1
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 دیدگاه امام خمینى. 1

 کنند:الله مؤمن در همین نطق، مطلبی را به این ش ل نقل میآیت
 نی خدمت امرامیلی و جناب آقای امیجناب آقای اردب 

کرری از مطررالبی کرره خدمتشرران عرررض ی .مشرررف شرردند

ی را یس شروراینروشین پریرن برود کره مرا در ایکردند هم

را بره حسرب  ن جهرتیرشران ایم و ایراگر کنار گذاشتهید

 1.ن کردندیند تحسیفرماان مییآنچه که آقا

الله امینی توضایح الله مؤمن، آیتبعد ا  پایان یافتن سخن آیت
 دهند: می

 زی را از حضررت امرامیرو کیوون جناب آقای م من 

ن جوری اسرت یحفظ امانت  واق  آن ا برای ؛نقل کردند

  عرضه شد ی نبودن خدمت امامیکه وقتی مطلب شورا

ن جروری  یرت ایعنری رضرایقبول داشتند  سن  ُح   امام

 ایتحس
 
 سرن  ن خرالف امانرت باشرد. ُح یرن نبود که واقعرا

  2.ت بودین مطلب رضایقبول بود و بر ا

تاوان بر این اسا  و با توجه به دقت و تقاوای ایان بزرراان مای
رهبری به صورت فاردی بار رهباری  ،رفت که ا  نظر امام خمینی

 ی ترجیح دارد و ا  آن رضایت دارند.به صورت شورای

 رهبرى فردى در قانون اساسى. 2

ی ر چ اون یاا  ابهاماات نظی وجود برخابا توجه به ن ات رفته و 
                                                             

 .همان. 1
 .همانر.ک. . 6
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تماام ماردم در ی برای اسیت سیام ان والی و چ ون ی ریرمیتصم
کاه باه ی اجتمااه ی،اسایط حساا  سیژه در شارایو مان واحد به

. موجا  شاد کاه در .ا  دارد و.یانی ریرمیقدرت و تمرکز در تصام
طور بهی یشورای ، بح  رهبر1711در سال ی قانون اساسی با ن ر

ران ح ف شود و رهباری یای اسالمی جمهوری ا  قانون اساسی کل
جمهوری اسالمی تنها در والیت فقیه فردی منحصر شد. این امر به 
 معنای متمرکز شدن هر چه بیشتر نهاد رهبری بود،  یارا بار اساا 

ام ان تقسیم قدرت رهبری بین سه یا پن   1721قانون اساسی سال 
نفر ا  مراجع وجود داشت که این امار در باا ن ری قاانون اساسای 

 :قانون اساسی به ش ل  یر درآمد 143اصال  شد و اصل 
قدر تقلید و رهبر کبیر انقالب جهرانی پس از مرج  عالی

ضرررت گررذار جمهرروری اسررالمی ایررران حاسررالم و بنیان

کرره از طرررف اکثریررت  اللرره العظمرری امررام خمینرریآیت

قرراط  مررردم برره مرجعیررت و رهبررری شررناخته و پذیرفترره 

خبرگان منتخب مردم است.  ۀشدند  تعیین رهبر به عهد

واجرد شررای  مرذکور  یفقها ۀهم ۀخبرگان رهبری دربار 

صرررد و نهررم بررسرری و مشرررورت در اصررول پررنجم و یک

را اعلرررم بررره احکرررام و  هرگررراه یکررری از آنررران  کننررردمی

موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یرا دارای 

مقبولیررت عامرره یررا واجررد برجسررتگی خررا  در یکرری از 

صد و نهم تشخیص دهند او را صفات مذکور در اصل یک

کنند و در غیر ایرن صرورت یکری از به رهبری انتخاب می
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برر نماینرد. رهآنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفری می

ناشری های مسرئولیت ۀمنتخب خبرگان  ولیت امر و هم

از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبرر در برابرر قروانین برا 

 سایر افراد کشور مساوی است.

بنابراین محور وفاق مردم و مسئوالن باید قانون اساسی به هنوان 
میثاق ملی باشد و نباید سخنی رفت و اقدامی اناام داد که باه ایان 

 ملی خدشه و آسیبی وارد کند. میثاق
 



 

 
 
 

  ه با قانون اساسیه با قانون اساسیییت فقت فقییرابطۀ والرابطۀ والچهارم: چهارم:   ۀۀشبهشبه
کننرد کره رابطره ولری فقیره برا قرانون اساسری مری شبهه

ای است که قانون اساسی اصالت و جایگاه خود را گونهبه

 از دست داده است.

 ۀکه با نام و پشاتوان یشبهات ،یقانون اساس  اهیو جا تیاهم لیبه دل
 هیاتوج یشاوند و باا اساتناد باه قاانون اساسامای طار  یانون اساسق

 ۀرابطا ۀشابه .برخاوردار هساتند یباال یرر اریا  قدرت تأث ،شوندمی
 یجنس شابهات اسات، کاه ساع نیا  هم یبا قانون اساس هیفق تیوال

 تیاوال ۀو رابط هیفق تیوال ۀینظر یقانون اساس هتباردارد با استفاده ا  ا
البتاه در کناار ایان موضاو  مطلا   را به چاال  ب شاد.با قانون  هیفق

تواناد و نبایاد  ه والیت فقیه نمایشود مبنی بر اینمی دی ری هم مطر 
فوق قانون اساسی باشد و برای این ه این بح  بر مخاط  تأثیر ب  ارد 

ند که پاس  مثبت به هر یک ا  آنها باه ایان نکهایی را مطر  میپرس 
برخای ا  ایان ون اساسی اسات. نقا با قابلتدر قیه معنا بود که والیت ف

قاانون اساسای  ۀها هبارت است ا : آیا والیت فقیاه در محادودپرس 
رود؟ آیاا قاانون اساسای حااکم بار کند یا فراتر ا  آن هام مایهمل می

والیت فقیه است یا والیت فقیه حاکم بر قانون اساسی است؟ آیاا ولای 
اراتی که در قانون اساسی بارای او معاین تواند ا  وظایف و اختیفقیه می
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شده تخّطی نماید؟ آیا والیت فقیه فوق قانون اساسای مادون اسات یاا 
قانون اساسی فوق والیت فقیه است؟ آیا اختیاراتی که در قانون اساسای 

  برای ولی فقیه بر شمرده شده احصایی اسات یاا 114)همدتاا در اصل 
باه  والیت مطلقاۀ فقیاهست که ها این ااین پرس  ۀرو  هم 1تمثیلی؟

 .معنای فوق قانون بودن ولی فقیه است
کار ررفتاه شاده در هبرای پاس  به این شبهه باید مفهوم اصلی ب

ترین اصالی« قاانون»مفهاوم  .م کور به درستی تبیاین راردد ۀشبه
ال شود منظاور ؤمفهوم این شبهه است. پس طبیعی است که ابتدا س

نونی مد نظر است؟ کدام رابطه ا  قانون ا  قانون چیست؟ چه نو  قا
در این شبهه مورد توجه قرار ررفتاه اسات؟ در اداماه باا هنایات باه 

 شود.می مطر  شده در این  مینه پاس  داده ۀمعانی قانون به شبه
در جوامع امرو ی وجه مشترک و قدر متیقن معنایی کاه ا  قاانون 

ن همومی هم در کناار شود، قانون اساسی است. البته قوانیمی فهمیده
در فرهن  اساالمی هاالوه بار  .قانون اساسی مهم و قابل توجه است

یک قانون کلی وجود دارد که ا  آن باه  ،قانون اساسی و قوانین همومی
)قاانون شار ،  رانهقوانین سه ۀدر ادامه رابط .شودمی قانون شر  تعبیر

 شود.یم قانون اساسی، قانون همومی  با ولی فقیه توضیح داده

 ولى فقیه با قانون شرع ۀرابط الف(

 در توضایح آن قانون شر  همان چیازی اسات کاه اماام خمینای
 روید:می

                                                             

 .114 ، صهمان، نگاهی گارا به ن ریۀ والیت فقیهمصبا  یزدی،  محمدتقی. 1
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 قررانون برقررراری برررای انبیررا تمررام کنررون تررا عررالم صرردر از 

 پیغمبرر و اسرت آمرده قانون برقراری برای اسالم و اندآمده

 قانون برای تمام اسالم  خلفای و اسالم ۀائم و اسالم

 تبعیرت بایرد هم ما اند.بوده قانون تسلیم و اندبوده خاض 

 برره و بکنرریم خرردا ۀائمرر از و بکنرریم اسررالم پیغمبررر از

  1.قانون مقابل در باشیم خاض  هم و کنیم عمل هم قانون

کند همان قانون اساسی می مطر  این قانونی که حضرت امام
ان قانون شر  معروف یا همان قوانین همومی مرسوم نیست، این هم

 ،اساالمی ۀدینای در جامعاهاای بر اسا  نص صریح آمو ه .است
ی الهای، ریارد. حتای انبیاامی قوانین قرار ۀقانون شر  در رأ  هم

توانند ا  آن نمی و هالمان دین و حاکمان دینی هم امامان معصوم
 : تخطی کنند. به تعبیر امام خمینی

ن اسرت. زمران کنرد و آن قرانومی در اسالم یک ویز حکم

مجرری برود.  کرد  پیغمبررمی هم قانون حکم پیغمبر

کررررد  مررری هرررم قرررانون حکرررم زمررران امیرالمررر منین

طور باشرد کره جا باید اینمجری بود. همه منین امیرالم

قانون حکم کند؛ یعنی خدا حکم کند  حکم خردا. حراکم 

   8یکی است  خدا  قانون  قانون الهی  دیگران مجری او.

شویم که نسابت می ا شناخت جای اه قانون شر  متوجهاکنون ب
ولی فقیه با قانون شر  نسبت ماری است، یعنی ولی فقیه در هصر 

                                                             

 .417، ص 14ا همان، ، صحیفۀ امامالله موسوی خمینی، رو د یس. 1
 .566، ص 11ا  ،همان. 6
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تواند چیازی باه آن اضاافه یاا نمی غیبت ماری قانون شر  است و
چیزی ا  آن کم کند و یا فراتر ا  آن همل کند. البته بین قانون شر  و 

تواند در مواردی ح م می فقیه ح م شرهی تفاوت وجود دارد، ولی
 همان قاانون شار  توجیاه ۀاین تعلیق به وسیل .شرهی را تعلیق کند

 کند.می شود و در هیل همان قانون شر  مشروهیت پیدامی

 ولى فقیه با قانون اساسى ۀرابط ب(

ولی فقیه با قاانون  ۀولی فقیه با قانون اساسی متفاوت ا  رابط ۀرابطک ا ی
بطه با قانون شر  ولی فقیه ماری است، اماا در رابطاه در را .شر  است

بل ه کشف کننده، تأیید کننده،  ،با قانون اساسی ولی فقیه ماری نیست
طاور طبیعای مدیریت کننده و محافظت کننده قانون اساسی است. باه

 .اساالمی الهاام ررفتاه ا  قاانون شار  اسات ۀقانون اساسی یک جامع
ون اساسای مخاالف باا شار  نباشاد و حداقل انتظار این است که قاان

اسالمی مطابق با شر   ۀحداکثر انتظار این است که قانون اساسی جامع
ولی فقیاه  ۀآورده کردن این انتظارات بر ههداسالمی بر ۀباشد. در جامع

چون در هصر غیبت، ولی فقیه مااری قاانون شار  اسات. باه   است
قانون اساسی این  ،میاسال ۀهمین دلیل ولی فقیه مطابق با شرایط جامع
 برد.می جامعه را به سمت تطبیق با قانون شر  پی 

و  تیمشروه هیفق یو امضاا ول دییأبا ت یرر چه قانون اساسدو ا 
حال هررز  نیل ن در ه ،باشد هیتواند حاکم بر فقنمی و افتهیاهتبار 

 :رایمخالفت ندارد   والیت مطلقۀ فقیهبا 
 شاده اسات حیمطلقاه تصار تیبه وال یدرخود قانون اساس .1

   23اصل )
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شاده انحصاار  انیب هیفق یول یبرا 114که در اصل  یفیوظا .5
 نیاباه ا هیافق تیداللت دارد نه انحصار وال هیفق یامور را به ول نیا

باه  یکنناده قاانون اساسا نیامور را )مطالعه م اکرات خبرران تدو
 یقانون اساساصول  ریل ا سا کند.  ومی مطل  را اثبات نیای خوب

مانند اصول   کرده است انیب هیفق یول یبرا ی رید فیشئون و وظا
  133و  2-23-19-91-115-155-174-171-131

کرد که اقتضاا  انیب هیفق یول یرا برا یفیوظا 114خود اصل  .7
ا اهاالن  یکلاهای اساتیس نییمانند تع  او را دارد تیاطالق وال

 یروابط قاوا میتالفات و تنظا حل اخ روهاین  یجن  و صلح و بس
 1.تر حل معضالت نظامرانه و ا  همه مهمسه

 ۀقانون اساسی فعلی جمهوری اسالمی ایران که باه وسایلسه ا 
ررفتاه ا  قاانون شار   شنا  تنظیم شده است، الهامخبرران اسالم

بناابراین ا   .ولی فقیه تأییاد شاده اسات ۀاسالمی است، و به وسیل
بار هماین   نین قانونی برای همه ال م االجراستدیدراه ولی فقیه چ
 فرمایند:می اسا  امام خمینی

  نکند  حکومت قانون که کشوری در 
 
 کره قانونی خصوصا

 اسرالمی تروانیمنمری را کشرور ایرن اسرت  اسرالم قانون

 کننرد مری مخالفرت قرانون برا کره کسانی. کنیم حساب

  2.کنندمی مخالفت اسالم باها این

)قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  که در  ساسیاین قانون ا
                                                             

 .1795، درس مهندسی حکومت اسالمیصادقی، لله حاجیاهبد. 1
 .414، ص 14ا  ،، همانصحیفۀ امامسوی خمینی، الله مورو د یس. 6
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ولی فقیاه تأییاد  ۀچهارچو  قانون شر  تنظیم شده است و به وسیل
 خود ولی فقیه هم اجارا ۀشده و مشروهیت پیدا کرده است،به وسیل

برهمین  .شود چرا که حایت این قانون ا  شر  ررفته شده استمی
اختارهای نظااام اسااا  قااانون اساساای معیااار هماال نهادهااا و ساا

  جمهوری اسالمی است:
معیار در اعمال نهادها  قانون اساسری اسرت و تخلرف از 

کس  وه متصدیان امور کشوری و لشکری  آن برای هیو

 1.نیستو وه اشخا  عادی جایز 

ارر در پرتو قانون اساسی، هملی مخاالف شار  انااام چهار ا 
وجاودی  ۀفلسافچاون  ،تواند ا  آن تبعیت کنادنمی شود، ولی فقیه

قااانون اساساای  .اجاارای شاار  مقااد  اسااالم اساات ،ولاای فقیااه
ارار در پوشا   .بخ  رهبری ولی فقیه اساتکننده و تحققتسهیل

اساسااا چناین  ،قانون اساسی هملی بر خاالف شار  تااویز شاود
 دهد:می قانونی قانونیت خود را ا  دست

هر وه موافق دین و قوانین اسالم باشد  با کمال تواض   

نهریم و هروره مخرالف دیرن و قررآن باشرد ولرو می گردن

المللی باشد  مرا ولو از اتهامات بین  قانون اساسی باشد

 8با آن مخالفیم.

ورد نخب انی با روی رد اا  آناا که قانون اساسی یک دستپن  ا 
 .اجتهادی است، احتمال نارسایی و ایاااد خلال در آن وجاود دارد

                                                             

 .731ص  ،همان. 1
 .114، ص 1 ا ،همان. 6
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ولای فقیاه کاه مااری شار  اسات توان رفت نمی بر همین اسا 
تواناد نمای قاانون اساسای .صد ا  قانون اساسی تبعیت کنددرصد

به همین دلیل این قاانون هیال قاانون  ،همترا  قانون شر  قرار ب یرد
قاانون اساسای ابازار  .شاودمی قانون شر  سنایده ۀشر  و به وسیل

ایط طبیعی است که این ابزار در برخی شر .اجرای قانون شر  است
ولای فقیاه  ۀاین جر  و تعدیل بر ههد .نیا مند جر  و تعدیل است

در صورت نیا  به اصال   ،قانون اساسی 113بر اسا  اصل  .است
ولی فقیاه باا مشاورت ماماع تشاخیص  ،و با ن ری قانون اساسی

 جمهاور پیشانهادمصلحت نظام موارد اصال  یا تمیم را باه رئایس
کاه قاانون اساسای قاادر اسات  کند. بنابراین در شارایط هاادیمی

اسالمی را مطابق با قانون شر  بارآورده کناد  ۀنیا های قانونی جامع
 کنند.می خود ولی فقیه هم ا  این قانون تبعیت

ولی فقیه با قانون اساسی، استفاده  ۀتوان رفت رابطمی در نهایت
قاانون  .ولی فقیه ا  قانون اساسای بارای تحقاق قاانون شار  اسات

ماموهه حقوق مادی و معنوی که شر  برای انساان در  اساسی باید
باه هباارت دی ار قاانون اساسای در   نظر ررفته است را هملی کند

اسالمی باید حاق توحیاد، حاق حیاات، حاق آ ادی، حاق  ۀجامع
قاانون  .آرام  و حق آسای  مادی و معنوی جامعاه را تاأمین کناد

و برآمده ا  اساسی که در بهترین شرایط که حاصل اجما  نخب انی 
 .تواند بااالتر ا  شار  قارار ریاردنمی با  هم ،تاریخی است ۀتارب

قانون اساسی نسابت باه جای ااهی کاه دارد ا  اصاالت برخاوردار 
یاق که باید مورد توجه قرار ریارد ایان اسات کاه تطب یان ته .است
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ورد بشری با قانون شار  باه هناوان قانون اساسی به هنوان یک دستا
ایان حلقاه در  .واسط اسات ۀنیا مند به یک حلق یک امر توحیدی
و در  ماان غیبات  ، در  مانی اماام معصاوم مانی رسول خدا

واسط  ۀبنابراین ارر قانون اساسی باالتر ا  این حلق 1 ولی فقیه است
یعنی قائل شدن به این همانی بین قانون اساسی و قاانون  ،قرار ریرد

روی اردی قابال پا یرش  چنین ،اسالمیهای شر ، بر اسا  آمو ه
قانون اساسی هم اشاره شاده اسات کاه حاق  216 نیست. در اصل

. ا  این روی در تحلیال اسالمی ا  آن خداست ۀحاکمیت در جامع
رابطه ولی فقیه با قانون اساسی باید به ترتی  و جای اه قانون شر  با 

 قانون اساسی توجه صورت ریرد.
فقیه یا همان مااری شار   ولی ،دی ری که باید توجه کرد ۀن ت

که رفته شود این چه منطقی است که یک  ،تواند باشدنمی هر کسی
در واقع ایان قاانون شار   .شودمی فرد بر قانون اساسی ترجیح داده

                                                             

دات و یاان مقیا اه ببات بعاد ا  آنیدر  ماان غ» الله جوادی آملی:به تعبیر آیت. 1
ن ی ر کمبودی در بخ  قوانید ،دیعت نبوی به حد نصا  رسیمخصصات شر

شانا  و را ا  انسان قاانون جوامع انسانی ،ن مقداری ن ایشود. لاحسا  نمی
ا  یان نیاکناد. اا  نمایینبی ،ن باشدیدار سرپرستی و اجرای قواننی که ههدهیام

بات یر و مدبر را در  مان غیه هادل مدیت فقیهمان امری است که ضرورت وال
ه: رهبورى در یت فقیوالهبدالله جوادی آملی، )« دینمااثبات می امام  مان

 . 151، ص 1، ا 1737رجاا،  یرهن مرکز نشر فقم، ، اسالم
را  انسان او، و هم خداست ا  آن و انسان بر جهان مطلق حاکمیت»: 21 اصل. 6

 حق تواند ایننمی کس. هی است ساخته حاکم خوی  اجتماهی بر سرنوشت
 قرار دهد خاص منافع فرد یا رروهی کند یا در خدمت سل  را ا  انسان الهی

... .» 
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فردی کاه ا  او  .است که بر قانون اساسی ارجحیت دارد نه یک فرد
لف تواناد مخاانمی شود حتی یک رام هممی به هنوان ولی فقیه یاد

به همین دلیل ولی فقیه در صورتی که بر خاالف شار    شر  بردارد
در ایان  .اساسااا ا  جای ااه والیات خاارا شاده اسات ،همل کند

ولی فقیه با قانون اساسی ایان  ۀترین رابطتوان رفت مهممی صورت
 وصل بین قانون شر  با قانون اساسی است. ۀاست که ولی فقیه حلق

 اه را به شارط آنها تیالل قوا و مسئولو استق کیاسالم تف ش  ا 
امر باشند و ا  طرف او مأهون بوده و خاود را  یتحت اشراف و کنترل ول

هماهن  سا ند، ماا  بل ه مطلو  دانسته و به  یو یتیریبا مواضع مد
و ا   نیقاوا و نظاام تمرکاز قاوا را تاأم کیانظاام تف  یایامزا  یترت نیا

 یقانون اساس 23اصل  1باشد.یم هر کدام مصون یررهاو ضها  یآس
قوا مساتقل ا   نیا»اصل هر چند  نیاست. طبق ا رفتهیپ را قوا  کیتف 

اهماال « امار و امامات امات ۀمطلقا تینظر وال ری »اما  ،« رندی دی
 ۀقاو: ا  ناداهبارت ایاران اسالمی جمهوری در حاکم قوای» .رردندیم

 امامات و امار مطلقاه والیت نظر یر  که قضائیه ۀقو و ماریه ۀقو ،مقننه
 «.رردندمی اهمال قانون این آینده اصول طبق بر امت

 یشاا نماااّو  قانون یمطلقااه در قااانون اساساا دیااقهفاات ا 
 یکه رهبر کندیم اادیا یاژهیو یحقوق تیظرف کیبل ه  دهد،ینم

قابال  ریاو قانونمناد، معضاالت غ شادهفیبتواند با سا  و کار تعر
کوتاه، موارد اهماال  یحقوق لیتحل کی. در دینما ریرا تدب ینیب یپ

 :ررددیم میبه سه نو  تقس تیوال
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قرار  یرهبر اراتیاخت فیآن را در رد یکه قانون اساس یامور .1
  داده است

و  اا یانسبت به آن سااکت اسات و نف یکه قانون اساس یامور .5
 ندارد. یاثباتاا مطلب
 رایندارد،   یمح ور حقوق  یحو ه ه نیدر ا یرهبر ماتیتصم

 لیاهکار شاد، تمث یدر قانون اساس یرهبر اراتیاخت فیچه در ردآن
را  هیافق تیاکاه وال ی. ارار مقصاود کساانباشدینم نییاست و تع

  قابل قبول است یباشد، سخن یمعن نیا شمارندیم یفراقانون
 دارد. ینیّ سا  و کار مع یکه در قانون اساس یامور .7

هر وقت کاه اراده کناد،  یکه رهبر ستیآن ن یمطلقه به معن تیوال
کشور ملتازم  یبه نظم حقوق یآن سا  و کار را نقض کند. رهبر تواندیم

آن باشد  یبه معن هیفق ۀمطلق تیا  وال یارر تلقبه همین جهت، است. 
 ی، باه لحااح حقاوقشاته باشادندا یبه قانون اساس یالتزام هیفق یکه ول

ناساا رار اسات.  یمقام معظام رهبار حیضع صرنادرست و با موا
 اند:خصوص اظهار داشته نیدر ا یدر سخنان شانیا

 رکه د هیفق ۀمطلق تیول  نیکه ا کنندیم الیخ هایبعض 

 یاسررت کرره رهبررر نیررا شیآمررده  معنررا یقررانون اساسرر

 توانردیالعنان است و هر کار که دلش بخواهرد  مرمطلق

 یسرتیبا ی. رهبررسرتین نیمطلقه ا تیول  یبکند. معنا

 1را اجرا کند و به آنها احترام بگذارد. نیمو قوانبهمو

                                                             

 ،51/9/1715 در دیدار جمعی ا  دانشاویان قزوین، یاامام خامنهبیانات . 1
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شود که سا  و کاار  یهمه مم ن است نظام دچار معضل نیبا ا
صاورت  نیا. در ادیاآن را حال نما انادشده در قاانون نتو ینیب یپ

آن  ریتادب یبرا 11 یقانون اساس 114اصل  1بند  تیا  ظرف یرهبر
را  تیاو ظرف اریااخت نیاتوجه شود که ا دیل ن با ،دینمایاستفاده م

شامرده  یقاانونریاغ ایا یکرده است و فراقاانون اادیا یقانون اساس
 رانیاا یالماسا یجمهاور یقانون اساس ا اتیا  امت نیو ا شودینم

 ینقاض آن بااق یبارا یاناهیتاا  م دیاررد میتنظ یارونهاست که به
 1نماند.

رهبری چارا ا  »این شبهه که  برای رفع  الرهبر معظم انق
 فرمایند:می ،«کندنمی دخالتو  رانه جلوریریاشتباهات قوای سه

 ۀمجلس  مسرئولن قرو ندگانینما ه یمجر ۀمسئولن قو 

خررود را  فیوظررا  یکامررل و قررانون اراتیرربررا اخت ه یئقضررا

کره  رنردیبگ یماتیو ممکرن اسرت تصرم دهنردیانجام مر

نره حرق دارد  نره  یهبرربا آن مخالف باشد  امرا ر  یرهبر

مسرائل دخالرت کنرد   نیو نه قادر است که در ا تواندیم

شدن راه انقرالب به ک   یاستیاتخاذ س هک ییمگر در جا

 در ا شودیمنجر م
 
 یهاتیهنگرام بره مسرئول نیکه طبعا

 2خود عمل خواهد کرد.

                                                             

 دسترسای در:، «آمیز ا  والیات فقیاههای مبالغاهتوصیف» نیا،الله هدایت. فرا1
https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=21359، 7  1791خرداد. 
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 )موضوعى( ولى فقیه با قوانین عادى ۀرابطپ( 

ر  و ارتباط آن با قاانون اساسای باه ایان با توجه به جای اه قانون ش
ایان  .نتیاه رسیدیم که قانون اساسی ابزار تحقق قانون شار  اسات

باه   رابطه نسبت به قانون اساسی با قوانین هادی هم صاادق اسات
 باه .هبارت دی ر قوانین هادی ابازار تحقاق قاانون اساسای هساتند

 ملایقاوانین هاادی اسات کاه قاانون اساسای در جامعاه ه ۀوسیل
 جمهاوری در حااکم قاوای ،قاانون اساسای 23 شود. در اصالمی

 .شاوندمای تقسیم قضائیه ۀقو و ماریه ۀقو ،مقننه ۀبه سه قو اسالمی
ایان  ۀکدام قوانین مختص به خود را دارند کاه باه وسایل این قوا هر
 کنند.می تحقق قانون اساسی را مهیا ۀقوانین  مین

ون اساسی با این قاوانین موضاوهی رابطاه قان ۀولی فقیه به وسیل
کناد و مای کند و با قانون اساسی بر ایان قاوانین نظاارتمی برقرار

در مواردی که قانون اساسی نارسا باشاد  .کندمی تحقق آن را مطالبه
ایاااد شاده در هاای و نتواند توجیه کننده یاا توضایح دهناده خلل

را دارد تاا در قاوانین  والیت فقیه این اختیار ،قوانین موضوهی باشد
تاوان باه ایاااد ماماع مای این ماوارد ۀنمون .همومی دخالت کند

به هنوان ولی  تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد که حضرت امام
فقیه تشخیص دادند یک نهادی باید وجود داشته باشد تا اختالفات 

  بین مالس شاواری اساالمی و شاورای ن هباان را بررسای کنناد
ان رفت ولی فقیه تا حاد ام اان در قاوانین موضاوهه تومی بنابراین
کند تا ساختارها با تبعیت ا  قانون اساسی کار خاود را نمی دخالت

ولای  ،راو نباشادپی  ببرند، اما در شرایطی که قانون اساسی پاس 
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این همل رد ولای  .له ورود پیدا کندئفقیه این اختیار را دارد تا به مس
انونی نیست، اقدامی است در حمایات و فقیه به معنای اقدام فوق ق

 کمک به قانون است.
 



 

 
 
 

ه و مجلس  ه و مجلس  ییت فقت فقییالالووبهۀ دور در بهۀ دور در شششبهۀ پنجم: شبهۀ پنجم: 
  خبرگانخبرگان

افتره اسرت. یشهرت  «دور ۀشبه»از شبهات پرتکرار ی کی

ن ین و مخالفیاز جانب منتقدی ن شبهه به طرق مختلفیا

ده یرر مطررح گردیراخی هرانگهبان در طول سالی شورا

ن مقدمه قابل طررح اسرت کره در نظرام یبا ا است. شبهه

برر ی ر انتخاب  نظارت و عزل رهبرریخط ۀفیوظی اسالم

ن امر را مطرابق یاست که ای مجلس خبرگان رهبر ۀعهد

مجلرس ی ان اعضرایرن مید انجام دهد. در این بایبا قوان

ده یررتوسرر  مررردم برگزی انتخررابی نرردیاخبرگرران در فر 

نگهبران ی ت را شروران انتخابرایرشوند که نظارت بر ایم

 برعهده دارد.

 ۀفاین هبان کاه وظی ه شورایناا است که ش  فقیمحل شبهه ا
انتخابات مالاس خبرراان را بار ههاده ی ت نامزدهایاحرا  صالح

ی ن در حاالیاو اشاوند. یانتخا  مای دارند، خودشان توسط رهبر
ی مالس خبرران قرار است که بر رهباری ت اهضایاست که در نها

ی موجا  ناوهتواناد یمی درین تنین در همیته باشند. انظارت داش
اهتباار یرا بای نظاارت بار رهباری رردد و معنای به نفع رهبری تبان
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ن هباان ی ت شورایرا به هضوی تواند افرادیمی چرا که رهبر! دینما
ز تنهاا یاباشاند. آناان نی درآورد که همسو و همراه و همدل با رهبر

احرا  کنند  یت مالس خبرران رهبررا در انتخابای یت فقهایصالح
ی همسو و همدل و همراه باشند! لا ا مالاس خبرراانی که با رهبر

اه ا  یبوده و در نتی همسو با رهبری آن هم ی رد که اهضایش ل ر
 خود با خواهند ماند.ی ف قانونیاناام وظا

ل ینده مردم باشند، وکیل و نمای  ا  آن ه وکین افراد بیبه واقع ا
شان خواهند بود و بر خطاها و خاروا ا  یو منصو  ای رمدافع رهب

ط ام ان هزل و ین شرایخواهند نمود. در ای پوشاو چشمی هاقانون
هاا تیدر صورت ا  دست دادن صاالحی ن رهبریر اشتن چنکناره

را نامشارو  و ی راه مم ان نخواهاد شاد! و ح ومات اساالم یه
 !اهتبار خواهد کردیب

 پاس  به شبهه:
در ی رفاع شابهه نماود و اتهاام تباانی ن ه بتوان تا حدودآی برا

ر یاحات  ید باه توضایانماود، بای را منتفی  اه نظارت بر رهبریجا
 توجه نمود:

د اشااره شاود کاه چ وناه ین شبهه ابتدا بایپاس  به ا ۀ. در ارائ1
ن هباان ی باه شاورای نظارت بر انتخاباات مالاس خبرراان رهبار

را ی کاه مالاس خبرراان رهبارقات آن اسات ید؟ حقیردروار ار 
ی اساالمی جمهاوری ن نهااد در سااختار حقاوقیتاریتوان هاالیم

ن یابار ههاده دارد. ارا ی رهبارنهااد نظارت بار  ۀفیکه وظ1،دانست
                                                             

 نظاام جمهاوریاجتماا  خبرراان رهباری در »فرمودند:  . رهبر معظم انقال 1



 اسى اسالمین در نظام سییجهاد تب                                      

 

145 

نادران یبه واقاع نما1،ت در آن اجتهاد استیمالس که شرط هضو
ن یات ایمدت هشت ساال باه هضاوی منتخ  مردم هستند که برا

 .اندمالس درآمده
ه یاهلی آن اه منتهاای کشاورها بارا ۀن نهادهاا در همایتریهال

ن مرباوط باه خاود را باه ی  ب  ارند، قاوانیاستقالل خود را به نما
ن یهمکنند. یم میتنظی نامه داخلنییبر آی صورت خودمختار و مبتن

ز لحاح شده است. مطاابق ینی مالس خبرران رهبری ت برایوضع
 : یقانون اساس 141با اصل 

انتخراب  تیفیخبرگان  ک  یمربوط به تعداد و شرا قانون

دوره  نینخسرتی جلسات آنان بررای داخل ۀنامنییآنها و آ

                                                                                            
کادام ا   ین نظاام اسات. هین رکن ا  ارکان ایترن و مهمیترکنندهنییاسالمی، تع

ر آنها ارتبااط ین و چه آنچه به اجرا و غیچه آنچه به تقنا ارکان نظام جمهوری اسالمی 
ت یاکننده بودن و آثار ماندراری بااقی ر اشاتن، باه اهمنییا  لحاح تع ا کندیدا میپ
ن جماع و آحااد یات ایولئشاود کاه مساین معناا موجا  میاسات. این ن اجتما یا

اهضاای  باا داریدر د یاامام خامنهانات ی)ب« دا کندیآن، هظمت پ ۀدهندلیتش 
-https://farsi.khamenei.ir/speech دسترساای در: ،65/4/1723، مالااس خبررااان
content?id=2336 . 

ط انتخاا  یرهباری، شارا. مطابق فصال دوم قاانون انتخاباات مالاس خبرراان 1
 ن شر  است:یشوندران بد

  یست ی اخالقیانت و وثوق و شایاشتهار به د  الف
اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهای را داشاته باشاد و     

  ص دهدیط رهبری را تشخیه واجد شرایقف یبتواند ول
  ی با مسائل رو یاسی و اجتماهی و آشناین  سیب پ 
  رانیبودن به نظام جمهوری اسالمی ا معتقد ت 
 .یاسی و اجتماهینداشتن سوابق سوا س ث 



 نظام والیی و پاسخ به شبهات آن                   

 

142 

و بررا  هیررنگهبرران تهی شررورا نیفقهرراء اولرر ۀلیبرره وسرر دیرربا

رهبرر ی ینهرا بیشود و بره تصرو بیآراء آنان تصو تیاکثر

نظرر در دیرو تجد رییرگونره تغانقالب برسد. از آن پرس هر 

 فیمقررررات مربرروط برره وظررا ریسررا بیتصرروو  نونقررا نیررا

 خود آنان است. تیخبرگان در صالح

  ین هباان در تااری شاورای فقهاابود کاه اصل ن یهمطبق  بر
)شاامل ی ن قانون انتخابات مالس خبرران رهبریاول 14/3/1729
  یآن را تصو ینیخم  کردند و امامیتصوتبصره  را  1ماده و  51
د یاکلی مالاس خبرراان رهباری ریارتا کار شا ل فرمودندی ینها

ی فقهاا ی،خبرراان رهبارل مالسی  ا  تش ین پیهمچن). بخورد
، 15/2/1711، 1/5/1711ی هاا ین هبان سه مرتباه در تاری شورا

ن یاا ینیخمن قانون را اصال  کردند کاه اماامیز این، 17/1/1711
انتخابات مالس  ۀدورن یدر نخست  د فرمودند.ییز تأیاصالحات را ن

ط یص شارای، تشاخبررازار شاد 19/9/1711کاه در ی خبرران رهبر
برجساته باا اساتادان  مالس خبرران داوطلبان شرکت در انتخابات

شرکت در ی نفر برا 111که در آن  ه بودیهلمی هار  خارا حو هد
نفار رد  15ن تعاداد یاناام کردناد کاه ا  اثبتی انتخاباتی هابترقا

 ت شدند.یصالح
نامه مرباوط نییم آیتنظ ی،لس خبرران رهبرن مایل اولیبا تش 

آغاا  ی قاانون اساسا 141مطابق با اصل ی به مالس خبرران رهبر
ی ن مختلف به موضو  چ ون ی  قوانیندران ضمن تصویشد و نما

ان ین میت داشتند که در ایز هنایانتخابات مالس خبرران نی بررزار
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آن را ی ت بررسایکاه صاالحی ت نامزدها و نهاادیاحرا  هو ۀلئمس
ن مباحا  ین بایاله بادل شاد. در ائن مسایتارداشته باشد، به مهم

 کار توجه به دو اصل بود.ی مطر  شد اما مبنای مختلف
ی انتخابااتی ت نامزدهایت دارد که صالحیصالحی نهاد  الف

کناد ی د ماتهد باشند  بررسایآن بای مالس خبرران را )که اهضا
  شان ماتهد باشندیکه اهضا

ی  ااه حقاوقین امار راردد کاه ا  جایاای د متاولیبای نهاد   
کاه ی تینهاد برون حااکمک یتواند به ین امر نمیبرخوردار باشد و ا

ندارد وار ار راردد، چارا کاه چ وناه آن ی مشخصی  اه حقوقیجا
همچون ی تیحاکمی حقوقی تواند طرف حسا  نهادهایماموهه م

نهاا درخواسات و ... باشد و ا  آی انتظامی رویو ارت اطالهات و ن
 د؟یاستعالم در مورد افراد نما

پن  ماموهه هستند که هام ی اسالمی جمهوری در نظام حقوق
 ند ا :اباشند که هبارتیبوده و هم ماتهد می قانون ای رسم
  ی. رهبر1 
  هیقضائ ۀس قوی. رئ5 
  کشوری هال وانیس دی. رئ7 
   . دادستان کل کشور4 

 ن هبان.ی ه شورای. ش  فق2
ن انتخاباات مالاس خبرراان یابار ای ا ارر قرار باشد نظارتل  

 ااه ین پان  جایاا  ای  این امر را به یم که ایریرد، نارزیصورت ب 
ی نهاد شاورا ،ن آنهایترم که بدون شک مناس ییوار ار نمای حقوق
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ی نظارتی نهاد اساساا  ی،ن هبان خواهد بود که هم طبق قانون اساس
و مالاس ی جمهاوراستیتخابات ردو انی است و نظارت بر اجرا

ن کاار ا  ساا وکار و یاای ز بر ههده دارد و بارایرا نی اسالمی شورا
ه یاک فارد ت یان بار یهمچنبرخوردار است،  الت کارآ مودهیتش 

 کند.یهمل می ینداشته و شورا
پاس ا  ی ن مالس خبرران رهباریاولی رونه بود که اهضانیو ا

ن هبان را به هنوان ی شورا مختلف،ی هایرو و بررسوبح  و رفت
ی  ااه مناسابی  نهااد و جایکه هی دند، در حالین امر بررزیای متول

ی قاانون اساسای ن امر وجود نداشت. پس ا  با ن ریسپردن ای برا
ی ن انتخا  مالس خبرران در قانون اساسیبود که ا 1711در سال 

 ه:رونه اصال  شد کنیای قانون اساس 99د و اصل یان رردیهم نما
نگهبرران نظررارت بررر انتخابررات مجلررس خبرگرران ی شررورا 

و ی اسررالمی مجلررس شررورا ی جمهرروراسررتیر ی رهبررر

 1را بر عهده دارد.ی پرسو همهی مراجعه به آراء عموم

ست که تنهاا در ینی اکه ارائه شد، شبههی ریدور با تفس ۀ. شبه5
مالس خبرران قابال طار  باشاد، بل اه در ی مورد انتخا  اهضا

ز قابل طار  اسات ینی  ریدتر دیشدی هاهم نمونهی  رید یجاها
 ۀن ن اه در مورد آن س وت کرده است. به هنوان نمونه در همایکه ا
 بار ی،جمهاوراساتیانتخابات ری ا بررزاریک دنیدموکرتی هانظام

                                                             

شورای ن هبان نظارت بر انتخا  »رونه بود: نیا 1751. اصل سابق مصو  سال 1
جمهااور، انتخابااات مالااس شااورای ملاای و مراجعااه بااه آراا همااومی و سیرئ

 «پرسی را بر ههده دارد.همه
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س یر و هم رئایدولت و و ارت کشور است که هم شخص و  ۀههد
م انتصاا  یرمساتقیغ ایام یجمهاور مساتقسیستاد انتخابات را رئا

نااد یادر فری و دخالات جااّد ی ز ام ااان تبااانیاناااا نیدر ا کنااد.یما
که مطلو  مدنظر ی دن شخصیبه قدرت رسی انتخابات و تالش برا

مطر  ی نه اهتراضین  میان حاکم بر دولت وجود دارد. اما در ایجر
ند وجود یان فریا  ای زیمعلوم است که رری ! چون به خوبشودینم

انتخاباات را در ی اجارای ی  کس جز دولت تواناایرا که هندارد. چ
آن توسط دولت ی اجرای است که حتی نیکشور ندارد و پروسه سن 

ی  اریدی همراه است. ضمن آن ه ارر متولی ز با مش الت فراوانین
ن امار کاه مم ان اسات در یان امر انتخا  شود، با  هام ایای برا

 دارد. انتخابات اراده ناظران اهمال رردد وجود
ی است و بررزاری ت جارین وضعیز همیدر انتخابات پارلمان ن

و ارت کشاور و دولات  ۀبار ههاد انتخابات با هر که باشد )معموالا 
آن ماموهه وجود دارد که اهمال نفوه کرده و ی ن ام ان برایاست  ا

 د!یان و افراد خاص خود را وارد مالس نمایجر
ا یاخاباات، ام اان تقلا  د کرد کاه در روناد انتی. فراموش نبا7

اسات کاه ی انسان ۀن ارادیچون ا ،رسدی  وقت به صفر نمیتخلف ه
اجرا و نظارت است. اما در انتخابات مالس خبرران در نظاام ی متول

ده اسات، چارا کاه ین تخلاف باه حاداقل رسایاای اسالمی جمهور
ن نظارت را به حداقل رسانده اسات. یط ایالشراماتهدان هادل جامع

که شهره باه ی توسط افرادی ن ضعف موجود با نظارت درونیابه واقع 
 هلم و هدالت در جامعه هستند تا حد مم ن جبران شده است.
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سات و یر نیرناپا ییتغی یر و تاابویالیتغی . قانون موجود قانون4
طاور ! هماانمدتر استآبهتر و کاری ادهیبا ای یشه قابل جاباایهم

 ی،خابات مالس خبرران رهبارنظارت بر انت ۀفید وظیکه اشاره ررد
ن هبان وار ار شده است. ل ا ی شورای توسط خود مالس به فقها

ی ن امر به معضلیمالس هر وقت صال  بداند و احسا  کند که ا
ده اسات و شابهات مطروحاه موجاا  یاارقابال جباران بادل رردیغ
ی ار را ا  شاورایان اختیاتواناد ای، مان مالس استیای اهتباریب

د. اما فراماوش یض نمایتفوی  رید ۀه و به ماموهن هبان پس ررفت
ر ییام ا  تغیتاوانیمی م، وقتیمواجه شدی د کرد که ارر با معضلینبا

ی زمیماا باشاد و م اانی   رویپای م که حالت بهتارییسخن ب و
وررناه و مشخص شاده باشاد. ی زیرطر ی نی زیجای برامناس  

 م!یفتیا  چاله درآمده و در چاه بست که ینی منطق
ی ح ف شورای شنهادات مطر  شده براین پیترا  مهمی  ی. 2

ون مباار  در یدور، توسط مامع روحان ۀان دادن به شبهین هبان و پا
داده شاد.  1719در سال ی انتخابات دور دوم مالس خبرران رهبر

مالس خبرراان ی ت نامزدهایصالحی بود بررسی ن مامع مدهیا
ک ا  یارد و هار یاصورت رد یبهتر است که توسط مراجع هظام تقل

نامزدها که قصد ورود به رقابت را دارناد، امضااا دو تان ا  مراجاع 
 کند!یت مید را داشته باشند کفایهظام تقل

کامال تماام ی بررسامطر  شاده اسات کاه ی ده در حالین ایا
را یاسات   ید مم ن نیتوسط مراجع تقلمالس، ی نامزدهاط یشرا

توانند یمرا افراد ی ت هلمیحفقط صالحداکثر د و هلما یمراجع تقل
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ی فقاط فقهای شرط داوطلباان خبرراان رهباری هند  ولدص یتشخ
ص یو تشاخی ز ال م است کاه بررساینی  ریط دیست، بل ه شراین

ی نخواهاد باود. بادون شاک بررساد مم ن یجع تقلاآنها توسط مر
شاورای همچاون ی و قاانونی نهااد رسام کیاا مند ین هاتیصالح

د یاباز یاط را نیر شارایساا ،یط فقهایه بر شرااست که هالو هبان ن
توانناد یکه خاود نماد ین، مراجع تقلیهالوه بر ا کند.ی بررسبتواند 
ن امر باه یاست که ای عیند. طبید نماییأن همه افراد را تیت ایصالح

ا  ی است تصاوری وت مراجع هظام سپرده خواهد شد. آن اه کافیب
ی رردد که با چاه نابساامانم تا معلوم ی  آمده داشته باشیت پیوضع
ی دانان شوراا  حقوقی  یر یم بود. به تعبیتخابات مواجه خواهدر ان

 ن هبان:
داها یراز کاندی لیخی اسالمی در انتخابات مجلس شورا 

 ۀرونررد و برگرریبررزرگ بررالد مرری برره سررراغ مراجرر  و علمررا

آورنرد  ینگهبان می شورای آنان برای را از سوی اهیدییتأ

گرر  یدی د است. اما از سوییشان مورد تأیکه انیبر ای مبن

رسرد  یدسرت مرا مرافرراد برهی که در مورد برخری سوابق

هرم ی مرذکور سروابق بردی دایردهرد کره کاندینشان مر

ی ا علمررایررد یر  آن مرجرر  تقلین شرررایرد. حررال بررا انردار 

شناسرند  از کجرا یشران را از دور مریکره ای بزرگوار برالد

شران یاهند که شما سروابق ابخوی توانند از دادگستریم

شران ی... ا د؟ اصرال  از کجرا مطلر  هسرتندیررا به ما بده

نکردم  من حسرب ظراهر و ی د کلییند که من تأیفرمایم
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نکه براسرا  یا ایام و د کردهییام تأدهینجا دیآنچه که در ا

اسررت ی انش کرره گفترره آدم خرروبیاز آشررنای کرریشررهادت 

 یررام کرره اشررهادت بررر شررهادت آن فرررد داده
 
ن هررم طبعررا

 1ست.یرفته نیپذ

فاه نظاارت بار انتخاباات و احارا  ین هبان تنهاا وظی . شورا1
افتاد یت آنچه اتفاق مایت نامزدها را بر ههده دارد و در نهایصالح

ن ماردم یاااناد و آن مردمی  ر اصالیباا انتخابات است که  ۀلئمس
را باه ی ت قارار اسات کاه افارادیان صاحبان صالحیهستند که ا  م

نند. ل ا همچنان حق انتخا  با مردم است یشان بررزندهیوان نماهن
 شان هضو مالس خبرران خواهند بود.ین ایو منتخب

باه ی توسط مالس خبرران ی. رهبر معظم انقال  اسالم3
ده شااد کاه نظااارت باار آن یابررزی اسااالمی هناوان رهباار جمهاور

ده ن هباان بار ههای ت نامزدهاا را شاورایانتخابات و احرا  صالح
بود.  ینیحضرت امام خم ۀبر ههدی طور کل  مامدارهنداشت و ب

وارد شاان ین دست در مورد انتخاا  ایا  ای ا  شک و شبههیل ا ه
 ست.ین

 اند:نه فرمودهین  میخود در ا رهبر معظم انقال 
اسرت؛ ی انرد  حررف غلطرهم کره گفتهی ُدور ۀشبه نیا 

کره ی فعلر نگهبران را رهبرری  ی شرورا نیرا نکهیخاطر ابه

ی خبرگران نیرانرد. اکرده نینکرده؛ رهبری  قبل مع نیمع

                                                             

ابعاد حقوقی  ۀی درباریرو با دکتر هباسعلی کدخداورفت»ی، ی. هباسعلی کدخدا1
 .5/3/1714، هانیک، رو نامۀ «انتخابات مالس خبرران
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را انتخراب ی که رهبری  فعل خواهندینم ند یآیهم که م

ی وره ُدور نیبعد را انتخاب خواهند کرد. ای کنند؛ رهبر

ی گررید لیربه هرر دل ایفوت کند  ی رهبر نیا راست؟ اگ

اهنرد هرا انتخراب خووقرت رهبرری  بعرد را آنر برود  آنکنا

 رهبر فعل
م

انتخراب کننرد.  خواهنردیرا کره نمری کرد  َوال

 1.ستینی ُدور ویه نیبنابرا

                                                             
 ،در جلسااۀ پرساا  و پاساا  دانشاا اه تربیاات ماادر  یاامااام خامنااه. بیانااات 1

 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2901 دسترسی در: ،16/2/1733



 

 
 
 

  دموكراسیدموكراسیه و ه و ییت فقت فقییشبهۀ والشبهۀ والششم: ششم:   ۀۀشبهشبه
مطررح ی نریمخالفران نظرام دی ز سرواکره ی از شربهاتی کی

ی دموکراسر ریمغرا هیرفق تیرول  ۀشیاست که اند نیا شودیم

ه بره یرت فقیرومرت ول گاه ندارند. حکیدر آن مردم جااست و 

شباهت دارد که در آن مردم نقرش ی سالرکهیی هاحکومت

از حضررور در ی صرروری هرراشیداشررته و تنهررا در نمای تبعرر

ی کنند و از مشارکت فعرال و اثرگرذاریمی نیآفرصحنه نقش

 ست.ینی خبری حکمران ۀمردم در عرص

 :پاس  به شبهه
آن اه ی شود و برابه شبهه داده ی م پاس  درخوریآن ه بتوانی برا

و ی ناایااااد شااده در مااورد پااارادوکس ح وماات دیای ا  رااره ههناا
ر یاشر  داده شاده  ی ه بندهابد یشود، بای یرمزرشا ی،ساالرمردم

در پرتو تحقق ی قیحقی ساالرتوجهه نمود تا مشخص رردد که مردم
 مم ن خواهد بود.ی نیدی ساالرمردم ۀیو نظری ح ومت اسالم

 ىنید سالرىمردمو ى ستفاوت دموکرا الف(

ن ن تااه در ورود بااه بحاا  آن اساات کااه راااه آنچااه ا  لفااظ یاولاا
اسات ی خاص ا  ح مرانی یال و شود،یافاده معنا م «یدموکراس»
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ی یرون آمده است، و راه معناایسم بیبرالیکه در غر  ا  دل م ت  ل
اماور  ۀو ساپردن اداری سااالرمردمی هام مدنظر است که باه معناا

 ۀیاو نظری اول، ح ومات اساالمی باه معناااست. ردم کشور به م
دوم ی سات، اماا در معنااینی ه قابال جماع باا دموکراسایت فقیوال

تاوان ا  یه وجود نادارد و مایت فقیو والی ساالرن مردمیبی تعارض
 سخن رفت.ی نیدی ساالرمردم

ی در جماع اهضاای که به تاا ر یار امام خامنهین تعبیآخر
نه راه شاا اسات. معظام لاه ین  میاند در امالس خبرران فرموده

 را  داشتند:با
ی هایبا حکمران ادیدر منطق اسالم از بن و بنی حکمران 

سرلطنت اسرت  نره  هیجهان متفاوت اسرت؛ نره شرب  یرا

 هیاسرت  نره شرب ایرامرروز دنی هرایجمهوراستیر هیشب

 هیکودتاگر است؛ شبی رؤسا هیاست  نه شب هایفرمانده

کری خاصم  زیو کی ست؛ین نهایکدام از ا ویه ی اسرت متم

اسرت:  نیرای اسرالمی سبک حکمرانر ی.معنوی به مبان

شرررافی بررودن  اعتقررادی نرریبررودن  دی مردمرر
َ
ی بررودن  ا

  1.نبودن  مسرف نبودن  ظالم نبودن

در برابار نظااام ی مادل ارائاه شاده اساالمی نایدی سااالرماردم
رساد ا  یما نظاره ن دو مفهوم که در ن اه اول بیا .استی دموکراس
ی هاتفاوتی ت امر دارایبرخوردارند، در واقعی اریبسی هامشابهت

                                                             
، 13/16/1411 ی،مالس خبرران رهبار یدار با اهضایددر  یاامام خامنهبیانات . 1

 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=49769 دسترسی در:
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قات ح ومات یحقتواناد در فهام یبوده که غفلت ا  آن می نیادیبن
اااد کناد. در یرا ای دها و ابهامااتیاو ترد ررا ار باشادیثأتی اسالم

 ر را به هنوان تفاوت برشمرد:یتوان موارد  یمامو  م

 خاستگاه و ی. تفاوت در مبان1
و ی ن دو مفهاوم، تفااوت در مباانیای هاتفاوتن یتریادیا  بنی  ی

ن معنا که یاست. بدی اسین دو نظام سیت در ایخاست اه حق حاکم
« یقرارداد اجتمااه»بر ی غر  که مبتنی اسیسی هابرخالف نظام

است که مبداا و منشاا حقوق « یحقوق اله»ن یاند، اش ل ررفته
ن ن ااه یدر ا است.ی نیدی ساالرر نظام مردمدی اجتماها ی اسیس

ن حق را یت ا  آن خداوند متعال است و هم اوست که ایحق حاکم
ن یو ا  بای نایارچو  ضاوابط دهبه مردم اهطا نموده است که در چ

 ند.یرا انتخا  نمای ت، کاررزاران نظام اسالمیصاحبان صالح
 ند:یفرماینه مین  میدر ا یاخامنه امام

ی غربری دمکراسری برا مبنرای نریدی سرالرمرردمی مبنا 

انتخابرات ی کره مبنرا ری نیدی سالرمتفاوت است. مردم

 رانسران اسرت ی ف الهریراز حق و تکلۀ ماست و برخاست

 
 
هرا حرق انتخراب و انسرانۀ ست. همیقرارداد ن کیصرفا

ن است کره انتخابرات را در ین سرنوشت دارند؛ اییحق تع

ار ین  بسیکند. ایمعنا م یاسالمی کشور و نظام جمهور

اسرت کره ی زیردارترر از وشرهیتر و معنرادارتر و رشرفتهیپ

 1وجود دارد.ی غربی برال دمکراسیامروز در ل
                                                             

 ،در مراسام شاانزدهمین ساال رد ارتحاال اماام خمینای یاامام خامنه. بیانات 1
 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3295 دسترسی در:، 14/7/1714
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 تی. تفاوت در ماه2

ت آن یاتفااوت در ماه ی،نید یساالرشاخص دوم تفاوت نظام مردم
قات را آشا ار ین حقیاا غار ی دموکراسای قایحقی بررسا .است

ی نظاام»افتاه، یور هاظی دموکراسای در پس ادهاسا د که آنچه یم
 اقادرت ی یایامافی طره بانادهایتحت ساکه است.  «کی ارشیال

ن مردم یای نیساالر دکه در نظام مردمی در حال شود.یثروت اداره م
 ند:یفرمایباره منیادر یاامام خامنهاند. کارههستند که همه

خرود مطررح  که ما در کشروری اینیدی سالرامروز مردم

کره مرا نیخراطر احرف نو است؛ نه فق  بره کیم  یکنیم

ر  مرا در یرم؛ نخیدهریرا ارائه می سالراز مردمی اشاخه

م. مررن یکنرریا شرربهه مرریرردنی هررایسررالرواقرر  در مردم

 در مردمیحق
 
ی ا خدشرره دارم؛ برررایرردنی هررایسررالرقتررا

ر یا تحرت ترأثیرهرا در دننشیکره انتخابرات و گرزنیخاطر ا

کسررررره دسررررت یاسررررت کرررره ی ایغرررراتیامررررل تبلعو

ر عوامررل یاسررت کرره از تررأثی دارهاسررت. ورره کسررهیسرما

ها ند روزنامرهیگویکسره غافل باشد؟ میامروز ی ارتباطات

کرنم یس آزاد اسرت. مرن سر ال مریا در انگلریرکا یدر امر

ق بره قشررها
م
ن مرردم ییمتوسر  و پرای کدام روزنامه متعل

آن قشررر را کشررف ی آزاد روزنامرره ی اسررت تررا آدم از آزاد

ق به وه کسانکند؟ روزنامه
م
هرا و اسرت؟ کارترلی ها متعل

ها آزادنرد؛ دارها. بلره  روزنامرههیبزرگ و سرمای هاتراست

نرد. آنهرا یخواهنرد  بگویآنها آزادنرد کره هروره مری عنی
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ن مربروط یزنند. اینمی برخالف مصلحت خودشان حرف

اند و بره آن یمکراسد ۀبه آنهاست که مظهر و مادر و آورند

 1کنند.یافتخار هم م

 . تفاوت در اهداف حکومت3

و ی نایسااالر دن نظام مردمیکه مابی  رین دیادیبنی هاا  تفاوتی  ی
تفاوت در اهاداف ح ومات  ،وجود داردی ک غربیدموکراتی هانظام

ک یادموکراتی هااهداف ح ومت ،غر ی اسیسی هااست. در نظام
و ی ن رفااه ماادیمأتای عنیح ومت،  ۀیو اولی هاتی هاژهیتنها به کارو

ی هاانظامی ت و رفااه، اهاداف هاالیامن .شودیخالصه می ن جهانیا
ت و اخالق یا  هدالت و معنوی برال غر  است و در آن کمتر خبریل

در  ،ینایکه در نظاام مردمسااالر د است ین در حالیشود. ایده میشن
ت اخااالق و یااتقو»، «ن هاادالتیمأتاا»هنصاار  ،هالفااهؤن میااکنااار ا

و ی کماال معناوی بارای بسترساا »و « یت همومیهدا»، «تیانسان
ن نظام یز مورد توجه است. دولت در این« افراد جامعهی سالمت روح

  یبه آسا ،افراد توجه داردی   جسمیطور که به سالمت و آساهمان
ی ت بسترهاین امر را با تقویز توجه داشته و ایافراد نی و سالمت روح

 سا د.یت فراهم میو معنوی نداری  مردم به دیررای ال م برا

 . تفاوت در حدود و ثغور حق انتخاب مردم4

 ی،غربای و دموکراسای ناید سااالریمردمی مر بناد ر یشاخص د
                                                             

 ،ت دولااتئااجمهااور و اهضااای هیرئاایس بااا در دیاادار یاامااام خامنااه. بیانااات 1
 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3079دسترسی در:  ،5/2/1711
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ارچو  حاق انتخاا  ماردم اسات. هاتفاوت در حدود و ثغور و چ
ی اسدموکری ن است که امرو ه حتید بدان اشاره کرد ایکه بای ان ته
ی دئولوژیاان ایاانبااوده و ا و معیااار ارچو هااز فااارغ ا  چیاانی غرباا

را ی دموکراسی است که مر های دارهیتف ر سرما ۀطریسم و سیبرالیل
ن اساالم یاای نایدی سااالرکه در ماردمی د. در حالینمایف میتعر

امااام کنااد. یهااا را مشااخص مااارچو هاان و چیاساات کااه مااوا 
 ساالریمردمن ییزد به تبیدم در سخنانشان در جمع مر یاخامنه

ی و غربی نیدی ساالرمردمی هاارچو هپرداخته و ا  تفاوت چی نید
 کند:یاد مین یچن

وهرارووب قررار  کیرهرا در یا دموکراسریردنی جا هدر هم

باشد  اما ی ایدموکراس کیو جا وجود ندارد که یدارند. ه

ی خاصرری گررذارهرردف کیرروهررارووب و  کیررۀ لیبرره وسرر

ۀ لیا بره وسرریرراحرزاب اسرت  ۀ لیا بره وسرریرر ت نشرود؛یهردا

خار  ی هادستگاهۀ لیا به وسیاست  ی یقضای هادستگاه

جرور نیا ایدنی است. همه جای و اجرائی از دستگاه قضائ

م؛ ورون ملرت یرن وهارووب را اسالم قررار دادیاست. ما ا

ن شرد یرران م مننرد. ایرران ملت مسلمانند؛ وون ملت ایا

 1ی.اسالمی سالرممرد ی نیدی سالرمردم

 ت کارگزارانیار صالحی. تفاوت در مع5

هااا و تفاااوت در ماالک ،ن دو نظاامیاا ار ایدز دهنااده ییاهنصار تم
                                                             

 دسترسای در: ،16/11/1712 ماردم یازد،با در دیدار  یاامام خامنه. بیانات 1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3415. 



 نظام والیی و پاسخ به شبهات آن                   

 

100 

 ۀ ران هرصایو با ی اسیکاررزاران نظام سی هاتیصالحی ارهایمع
روناه ادهاا نیاک ایادموکراتی هاکه در نظامی قدرت است. در حال

د یاکأباه قادرت ت دنیرسای بارای ت خاصایشود که بر صاالحیم
توانناد باه قادرت برساند کاه ا  یمای در همل تنها کسان ،شودینم

و ی اساایسی هااااحاازا  و رااروهی اساایس ای مااالی هاااتیااحما
است برخاوردار باشاند. یس ۀپشت صحنی یایماف ای مالی هاقدرت

ده یرردی است که قربانی اخالقی هاتین صالحیان تنها این میدر ا
ز در یانی فاساد و معلاوم الحاال اخالقای م که هناصریو راه شاهد

تاوان باه ین نموناه مایاند که باه هناوان آخاره  دهیمسند قدرت ت 
  نظاام أاشااره کارد کاه در ری ی اایمراجمهاور سیرئ ،«ترام »
داناد. یمای و دموکراسای قرار ررفته که خود را مهد آ ادی ایاسیس
صار ساه هنی ناید سااالریمردماسات کاه در نظاام ی ن در حاالیا

ی اصالی هااتیبه هنوان صاالح« تیدرا»و « هدالت» ،«فقاهت»
ت یریتر مادنیی  در سطو  پایتدرمدنظر است و بهی حاکم اسالم

وجاود داشاته د یان ساه هنصار بایز متناس  با سطح آن، ایکشور ن
 باشد.

 کرامت انسان از منظر اسالمب(

 ر نظرات یرا ا  دی نیدی ساالرکه مردمی یهالفهؤن میترا  مهمی  ی
ی أری ه براین نظریا است کهی سا د، احترام و اهتباری  جدا میرق

مردم بر اسا  کرامت انسان ی ن نظر رأیبر ای ملت قائل است. مبتن
به مردم ی خداوند به نحوی متعال معتبر است و به هبارتی   خدایپ

 امامن رفتار ید در ایرا بای نیدی ساالراهتماد دارد. جوهر کالم مردم
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ملات ی أآناا که به خاسات اه اهتباار ر ،جستاو کرد یاخامنه
 کنند:یرونه اشاره منیا

ن موضرروع یررای عت الهریو در شررری نرریدی سرالردر مردم

د حراکم را بخواهنرد  ترا او مرورد یمطرح است که مردم با

در  ...قبول باشد و حق داشته باشرد کره حکومرت کنرد. 

ش یانسران پر مردم برر اسرا  کرامرتی منطق اسالم  رأ

ت و یررو ول یمتعررال معتبررر اسررت. در اسررالم هرری خرردا

ی کره خردانیست  مگرر ایها مقبول نبر انسانی تیحاکم

ی متعال مشخص کند. ما هرجا که در مسائل فراوان فقهر

کره  رت مر من یرا به ول یی ت قاضیت حاکم  ول یکه به ول 

کنرد  یدا مریرارتبراط پ رات وجود دارد یانواع و اقسام ول 

ت قرائم یرن ول یرز ایبر تجروی ل شرعیا دلیم که آیکن کش

ت یرم نه؛ ورا؟ ورون اصرل عردم ول ییگویا نه  میهست 

ت مرورد یرن ول یای ن منطق اسالم است. آن وقتیاست؛ ا

ذ یررذ کرررده باشررد و تنفیررقبررول اسررت کرره شررارع آن را تنف

م یدهیت را به او میکه ول ی ن است که آن کسیشارع به ا

ی عنریت یت و صرالحید اهلیبا رت یاز ول  یادر هر مرتبه ر

ن یرعدالت و تقوا داشته باشد و مردم هم او را بخواهند؛ ا

 1است.ی نیدی سالرمنطق مردم

ی ات مردم، آماو هیو رضای أد بر ریکأ رد، توجه و تین رویدر ا
                                                             

 ،51/9/1715 ،در دیدار جمعی ا  دانشاویان قزوین یاامام خامنهبیانات . 1
  .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=5703 :دسترسی در
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نهفتاه ی نایدی است که خاست اه آن در متون و رهنمودهاای اسالم
وجاود انساان کرامات ی احترام و بارا ملتی آرای است. اسالم برا

را رد، و هرروناه اساتبداد و یا  کناار آن نمای قائل بوده و به سادر
  کاس یهای   هناوان و ا  ساویل نظر را تحت هیو تحمی یأرخود

 معتقد است: انقال  رهبر معظم. ردیپ ینم
ن  با یآراء مردم از نگاه منطق دی عنیی نیدی سالرمردم 

ی ن بررایرآراء مرردم قائرل اسرت. دی بران یکه دی احترام

هرا در حکومرتی ن بررایرها کرامت قائرل اسرت؛ دانسان

ن  استبداد و یقائل است؛ دی ت جدیولئمقابل مردم مس

ی و عنرروانیو تحررت هرری و حرراکمیرا از هرری کترراتورید

 1رد.یپذینم

ت تحقووح حکومووت یتنهووا راه مشووروع ى،نوویدى سووالرمووردم پ(

 ىاسالم

کاه در آن  ی،سااالرساتهیبار شای اسات مبتنا ینظامی نظام اسالم
ناد یاا  فری ساالرستهین شای. اما اابندییت میست ان حق حاکمیشا

اللاه تیاحضارت آ افت.یام ان ظهور و برو  خواهد ی ساالرمردم
ی یت باه تنهااین موضو  که داشتن صالحین اییدر تب یاخامنه

آورد، یت نمایصااح  صاالحی نبوده، و حق ح ومت را برای کاف
 د: یفرمایاقبال نشان دهند، می ز به وین ه ملت نیم ر ا

                                                             
جهان اساالم، »کنندران در همای  شرکتبا در دیدار  یاامام خامنه. بیانات 1

دسترسااااااای در:  ،6/11/1716 ،«هاهاااااااا و فرصاااااااتچاااااااال 
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=4664. 
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ه حمر حالَّ تعب وح حالَّ ح»د: یگویاسالم م «  سهیاحن حلحكم حالَّ لَلَّ

کنررد. یمرری را نفرری ات ظالمانررهیررن حکررم  هررر حاکمیررا

ت داشته باشرد؛ مگرر یکس حق ندارد بر مردم حاکمویه

ردم او را رفترره شررده باشررد و مرریپذی ارهررایمعی آنکرره دارا

ی مقامات ۀهمی اسالمی رفته باشند. امروز در جمهوریپذ

ا یررم یدر کررار مررردم دخالررت دارنررد  مسررتقی کرره برره نحررو

ریرمستقیغ ی عنری ی.رهبرری م منتخب خود مردمند؛ حتم

سرت؛ بلکره ینی ارها کرافیدارا بودن مع ی در نظام اسالم

انتخاب مردم هم شرط لزم اسرت و بردون انتخراب مرردم 

 1ارد.امکان ند

ی هااکسا  قادرت راهی بارای طور کلاهد توجه داشت که بیبا
وراثات،  ی،قابل تصور است: غلبه و  ور، کودتا و برانادا ی متعدد

که در ماماو  در ساه  ی،انتصا ، انتخا  نخب ان، انتخا  مردم
نماود. ی بنادتوان آنها را دستهینص ، انتخا  و غلبه می کل ۀدست
دن باه قادرت، یتنهاا راه مشارو  رسا ،یاساالمی هاآمو هبر ی مبتن

باا رو  و راوهر ی شانهادیپی هاا ار راهیاست و دی انتخا  مردم
ی در نفا یاخامناه امام قابل جمع نخواهد بود.ی نیدی هاآمو ه

دن بااه قاادرت اسااتفاده یرساای کااه ا  اباازار  ور باارای یهاااح ومت
 :ندیفرمایکنند میم

ب» 
م
ردم حاکم شردن  در از راه غلبه و زور بر می عنی  «تغل

                                                             

دسترسای  ،17/11/1731 ،کاررزاران نظاام با در دیدار یاامام خامنهبیانات . 1
 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2572 در:
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کره خرود را برر حرق نیست. برا این نیرالم منیمنطق ام

مردم آمدند  اصررار ی دانست  اما کنار نشست  تا وقتیم

ه کردند  التما  کردند کره ید گریکردند  ابرام کردند  شا

ر  آن وقرت آمرد و یرا زمام امور ما را در دست بگیآقا شما ب

ش گفرت کره اگرر زمام امور مردم را در دست گرفت. خود

ن یرکردند  اگرر ایامده بودند؛ اگر مردم اصرار نمیمردم ن

ن کررار یرربرره ای امررردم نبررود  مررن عالقررهی طلررب جرردم 

 1نداشتم.

م ا  نظااام ین ااه بخااواهیای شاارط ال م بااران منطااق، یااباار ای مبتنا
م ماردم در یرین است کاه بپا یم ایان آوریصحبت به می نیساالر دمردم

ت، قادرت را ین صاح  صاالحیته و حاکمن نق  داشیانتخا  حاکم
ملت تاا باداناا اسات ی أاهتبار ر اند.کس  نمودهی مردمی زمیا  م ان

ن یارا نخواهناد، ای ارار ماردم ح اومت» یاخامنه امامکه ا  ن اه 
 2«ت خودش را ا  دست داده است.یمشروهۀ یح ومت در واقع پا

 ارتباط با مردم: ىعنیى ت الهیقت ول یحق ت(

ت یاۀ والن معنا و جاوهرییدر تب ی،نیدی ساالرمردم ۀینظر در منطق
ن راساتا یدر همدارند. وجود ن مردم و امام یوند بیبر پی اژهید ویکأت

 ند:یفرمایت میوالی لغوی ن معناییدر تبی انقال  اسالم میح 
                                                             

 ،71/2/1711 اقشاار مختلاف ماردم، باا در دیادار یااماام خامناه. بیانات 1
  .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3144 دسترسی در:

پرس  و پاس  مدیران مسئول و ساردبیران نشاریات  ۀدر جلس یاامام خامنه. بیانات 6
-https://farsi.khamenei.ir/speech دسترساااااای در: ،4/16/1733 دانشاااااااویی،
content?id=7571. 
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ز برا یربرودن دو و کیرت  عبرارت از نزدیرول ی اصل معنا 

سررمان  یدو ر کررهی د وقتررییررگر اسررت. فرررض بفرمایکرردی

شرروند و جرردا کررردن آنهررا از یده مرریررمحکررم برره هررم تاب

« تیرول »ی ست  آن را در عربیممکن نی گر  به آسانیکدی

صال و ارتباط و قرب دو وی عنیت  یند. ول یگویم ز به یاتم

 1.گریکدیصورت مما  و مستحکم با 

و ی ول ۀ، رابط«ییوالی نظام»ن یت، و در چنین ن اه به والیدر ا
 رردد: یف مین تعریچنمردم 

اسرالم  آن ی اسرین است که در نظرام سیآن  ای معنا ...

که قردرت  ی که در رأ  قدرت قرار دارد و آن کسانی کس

صررال و یررحکومررت بررر آنهررا در اخت ار اوسررت  ارتبرراط و اتم

ۀ ن  فلسرفیرا ... از هرم دارنردی ریناپرذییجدای وستگیپ

نررا مررا معی حکومررت بررراۀ لئاسررالم را در مسرری اسرریس

ت یرن ول یرطرور نباشرد  انیرکره ای کند. هرر حکرومتیم

کرده است  ی نیبشیکه اسالم پی تیحاکمی عنیست؛ ین

باشند که ی م در رأ  قدرت  کسانیست. اگر فرض کنین

سرت. اگرر یت نیرن ول یرنداشته باشند  ای با مردم ارتباط

تر  و رعرب و ۀ آنها با مردم  رابطۀ باشند که رابطی کسان

ت و التۀ نه رابط رخوف باشد  ن یرا ری وسرتگیام و پیرمحبم

نرد  یایبا کودتا برر سرر کرار بی . اگر کسانستیت نیول 

                                                             

دسترسی در:  ،1/5/1731 کاررزاران نظام، با در دیدار یاامام خامنهبیانات . 1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2834. 
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ی نیبرا وراثرت و جانشرری سرت. اگرر کسریت نیرن ول یرا

ب کرره در ی قرریات حقیررفیل و کیفضررای منهررا ری َنَسرر

ت یرن ول یرد  ایکار قرار گ در رأ  ر حکومت شرط است

برا  ی ا ولریری ط والاست که ارتبای ت  آن وقتیست. ول ین

  کیررارتبرراط نزد کیررت  بررر آنهاسررت  یررکرره ول ی مردمرر

رتیصرم کره در مرورد خررود ی طورز و همرانیآممانه  محبم

ِهْم َرُساا اًل ِمااْن مَبَعااَ  ِفاا»ی عنرری روجررود دارد  امبریررپ
ْنُفِسِهْم 

َ
از خرود آنهرا «: منُه ِما َ  َع بَ »ا ی (612)آل عمران: «أ

ارهرا سرر یالبتره مع ... باشد ررا مبعوث کرده است ی کس

ن ارتباط با مردم یهمی خود محفوظ است. اگر کسی جا

ن باز هم یدا کرد  ایپی واقعی ارهایرا بدون داشتن آن مع

ها را ندارد؛ اگر وه ممکن است کن مال یست و ایت نیول 

 1را داشته باشد.ی گریُبعد د

 ىنیدى سالرمردمى هاجلوهث( 

به ی اهتباربخشا  ی متنوهی هاهجلوی نیدی ساالرت مردمیحاکمدر 
 توان برشمرد:یمردم م

 انقالب یروزیمردم در پ ینیآفر . نقش1

 ۀجانباحضاور هماه ،یساالر بودن انقال  اساالممردم ۀن نشانیاول
بارخالف ی اقشار مختلف ماردم در انقاال  باود. انقاال  اساالم

ی قاتبر منافع طبی ا مبتنید که یا  انقالبات مشهور قرون جدی اریبس
                                                             

 .همان. 1
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ت یت و حمایا  جامعه هدای ا توسط بخ  خاصیاند و ش ل ررفته
را هادف قارار ی افرقاه ی،طبقاات ی،اند و اهداف خااص قشارشده
اقشار و طبقاات و  ۀبود که اهداف خود را منافع همی نهضت ،اندداده
قرار داده بود و ی م هبی ها یاهتقادات و ررا ۀملت با همی هاتوده

ن در آن ا  یران  مایاماردم ا ۀبود که همای نظامی ریردنبال ش لهب
 .برخوردار باشندی انسان ۀیحقوق اول

 یاسالم یت جمهوریس و تثبیمردم در تأس ینیآفر . نقش2

خاود باا  ن شاتند و ی هامردم باه خاناهی انقال  اسالمی رو یپ با
شااان یون نسااپردند تااا آنهااا برایاساایبااه نخب ااان و س  مااام امااور را

رر مسائل نظارهی انفعالی تیند و آنها تنها در وضعیانمی سا میتصم
انقاال  ی رو یبود که مردم بعد ا  پی حرکتی باشند. انقال  اسالم

، «ساالرنخبه»نظر تن ی هایدئولوژیهمچنان در صحنه ماندند تا ا
را ا  صاحنه راناده و  «کی ارشیال»و  «ستوکراتیار» ،«تبارساالر»

ی ناید»ی هاابر آمو هی و مبتن «یمردم یرهبر»ت یرام به رام با هدا
برخاساته ی ریرن جهتیا د را ش ل دهند.یجدی اسینظام س «یاله

ن نهضت قرار داشت و او با ی  اأبود که در ری الهی رهبری ا  ن اه
ن خااطر ا  رو  اول ی  باور داشت. به همیتمام وجود به ملت خو

ی ریرند ش لیانهضت ا  مردم خواست تا در رام به رام فری رو یپ
، یاسااالمی نااد. رفراناادوم جمهااوریخااود را اهااالم نمای أنظااام ر

 ،یرفرانادوم قاانون اساسا ،انتخابات مالس خبرران قانون اساا 
 ی،جمهاوراساتیانتخاباات ر ،یاساالمی انتخابات مالس شورا

باا ی اسین نظام سیای ریرش لی یبود که در دو سال ابتدای انتخابات
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بر خواست ی مبتنی اسید و نظام سیر رردحضور پرش وه مردم بررزا
 شد.ی ملت قانونی أو ر

 نیمردم در انتخاب مسئول ینیآفر . نقش3

م یرمساتقیم و غیطور مستقهارکان نظام ب ۀهمی اسالمی در جمهور
سات ینی  ااهیان جاین میاند. در اده شدهیملت بررزی أق ریا  طر

ی و کنترل مردم نداشته و ا  نظارتی آن نقشی ابیکه مردم در قدرت
قات ین حقیاباه ا یدور مانده باشد. رهبر معظم انقال  اسالم

 ن اشاره دارند:یچن
کلمره  نظرام ی قریحقی به معنرای اسالمی نظام جمهور 

ی د؛ هر سرالینیبه مردم است. شما ببی سالر و متکمردم

 یتقر
 
ون یرلیبرا شصرت  هفتراد می انتخابات. کشور کیبا

ون  از ئشررۀ ت در همررانتخابررا کیررت  هررر سررال یررجمع

نردگان و ترا یجمهرور  ترا نماسینظام گرفته ترا رئری رهبر

نها برا انتخراب یکنند و اینها را انتخاب میشوراها. مردم ا

 1ند.یآیمردم سر  کار م

 ن در برابر مردمی. مکلف بودن مسئول4

ن ااه خادمت زار ی ساالر بودن نظاام اساالممردمی  ر نمادهایا  د
مسائول را خاادم و ی رابر مردم است. نظام اسالمن در بیبودن مسئول

 ،ساتیقائال نی تفاوق و برتاری آن ناوهی ل ملت دانسته و بارایوک
                                                             

دانشاااویان دانشاا اه شااهید بهشااتی،  بااا در دیاادار یاامااام خامنااه. بیانااات 1
 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3176 دسترسی در:، 66/6/1716
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همال »راو باوده و باا د در برابر مردم پاس ین بایل است که مسئول
ت مردم را به همراه داشته یت رضای اه مسئولی  در جایخو «صالح

ار قاادرت و د مهاایاادر براباار ملاات کلی یرااون پاساا یااباشااند. ا
ی هااادر آمو هی اساساای هالفااهؤا  می  اایاساات کااه ی خودکااام 

ز باه شامار یان یو رهبر معظم انقاال  اساالم حضرت امام
 د.یآیم

 کشور یاز فکر و عمل مردم در اعتال یبردار. بهره5

کشور ی ا  ف ر و همل مردم در اهتالی برداربا مردم و بهرهمشورت 
ی در نظام مقد  جمهور ساالریمردمی هاا  جلوهی  ریز نماد دین

سااختن کشاور ی هاان معنا که ماردم در هرصاهیاست. بدی اسالم
محسو  شده و هلم و توان و اساتعداد آنهاسات کاه ی  ر اصلیبا 

بار ی کاه مبتنای اسایرا ش ل دهد. نظام سی قرار است نظام اسالم
ش ل ررفتاه باشاد و هرروناه ی و اقتصادی اسیس ،یاستقالل فرهن 

 ردانادن یشک با روید بینمای  ان ان را نفیبه بی ال و وابست یاست
حل معضالت و مش الت باه ی تالش خواهد نمود که برا ،به مردم

ن است کاه ماردم در اماور ی  بن رد و چنیخوی درونی استعدادها
ن بااور یابار ای ز مبتنایانی افت. انقال  اسالمیت خواهند یمحور

 ده است.یساختارمند ررد
 



 

 
 
 

  ههییالعمر بودن ولی فقالعمر بودن ولی فقماداممادامشبهۀ شبهۀ هفتم: هفتم: شبهۀ شبهۀ 
اشرد؟ یرا العمرر بمرادام هیرفقی ولرباید ورا شود می گفته

ی ادوره ری جمهروراسرتیهماننرد ر اینکه ورا ولی فقیه

  ؟نیست
 
ی محدودیت زمانی قایل شدن برای ولر ایآ اساسا

 فقیه از لحاظ شرعی اشکال دارد؟

فرض اولین پی فرض است. ال یا شبهه دارای چند پی ؤاین س
کشاورهای هاای این است که مدت مسئولیت هماۀ رسساای دولت

دار هستند، پس چرا در نظام والیی، ولی ساالر  مانمند و مدتمردم
فقیه یا رهبر محدودیت  مانی نداشته باشد. ارر برای ولی فقیه  مان 
 مشخصی را معین کنیم با دموکراسی سا رارتر خواهاد باود و بهتار

کاه باا کنناده، دولتای نظام والیی دفا  کرد. به نظر شبهه توان ا می
نتاوان آن را  کیاهاای دموکراتانتخابات بر سر کار آمده، اما با روش

فاارض دوم در نبااود پاای  1.سااتین کیاام دموکراتیاار داد، رژییااتغ
هااای محاادودیت  مااانی باارای ولاای فقیااه در مقایسااه بااا ح ومت

 ونده این است کاهپادشاهی و سلطنتی است. یعنی فرض پرس  ش
 چه بسا ماوروثی العمرمادام یسلطنتهای مثل ح ومت هیفق تیوال

                                                             
و  113، ص 1733، تهران، راه نو، ن و حکومتیستی از دیتلقی فاش. اکبر رنای، 1

117. 
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. ل ا به این قضاوت نادرست رسیده که بارای پرهیاز ا  چناین است
ای و محادود باه  ماان معاین کارد. تشابهی باید ولای فقیاه را دوره

تاری نهفتاه فرض مبناییدو مفروض فوق در پی  ۀحقیقت امر ریش
کنااد کااه نامحاادود بااودن تصاادی ماای ننااده ف اارکاساات  شاابهه

 ،مضاّرات ایان ا ها، فسادآور است. ل ا بارای جلاوریری مسئولیت
باودن ولای  یاای بودن مسئولیت است. یاا دورهدوره ،بهترین شیوه

 کارآمادتری انساانی رویااستفاده ا  نفقیه باه  چرخ  نخب ان و 
یاه اشا ال این ه محادودیت  ماانی بارای ولای فق ۀشود. دربارمی

ال شده باشد که ؤفرض سشرهی دارد یا نه؟ مم ن است با این پی 
محدودیت  مانی برای ولی فقیه نه تنها اش ال شرهی و دینی ندارد، 

 باشد.می بل ه براسا  اقتضائات  مان حاضر مورد تاویز شر  هم
 :پاس  به شبهه

 العمر نبودن ولى فقیهمادام الف(

در مناابع  مزبور این اسات کاه اساسااا  ۀهکننده شباولین ن ته روشن
برای ولی فقیه هکر نشاده  العمریدینی و قانون اساسی هبارت مادام

العماری ولای فقیاه یاا است. به بیان دی ر منابع فوق قایل به ماادام
 ه هر دو منباع مزباور مخاالف واقعای و تر اینرهبری نیستند. مهم

ند. ا  این نظار تفااوت العمری ولی فقیه یا رهبری هستحقیقی مادام
لاوی یاا سلطنتی پادشاهی مانناد رژیام پههای ماهوی با ح ومت

 کشور سلطنتی ان لیس دارد.
هرراز  ه،یافق تیادر نظاام وال یرهباربنابراین، ا  نظر فقه شایعی، 

کاامالا اسات. یعنای ط و الصافات یالشرابل ه مادام ست،یالعمر نمادام
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تاا    مقاد  رفتاه اسات.که شاار یی استهاتیو صالح طیتابع شرا
سامت  نیادر ا هیافق یاستمرار داشته باشد، ول یرهبر طیکه شرا ی مان

 یطیهمِر شارا ۀبه اندا  هیفق یول تیهمِر والبا این وصف،  خواهد بود.
داوم تا شاده اسات. نیایتع عهیامر در فقه شا نیا یتصد یاست که برا

ارد و باا د یبست  یو ی ستیو شا تیامر به استمرار صالح یول یرهبر
 .رودمی نیآن ا  ب تی، مشروهیرهبر یال م برا طیا  شرا کیفقدان هر 

ارار رهبار منتخا   تر براسا  منابع دینی و قاانون اساسایا  این مهم
خاود را ا   طیشارا ،ینخسات رهبار یرو ها ایخبرران، در همان سال 

ال م باوده  یهاتیو صاالح طیمعلاوم شاود فاقاد شارا ایدست بدهد 
 یریرمیاو تصام نیجانشا ۀفاصله خبرران او را هازل و دربااراست، بال

در واقع قانون  اران اساسی برای نظارت بر بقااا یاا هادم خواهند کرد. 
بقاا شرایط رهبری سا وکار ال م را دیده است که براساا  آن ارار ولای 
فقیه ی ی ا  شرایط را ا  دست بدهد، هزل خواهاد شاد. در ایان  میناه 

 مالحظه بفرمایید: را 111و  149، 142 ،2اصول 

 ی. اصل پنجم قانون اساس1

  :رهبری آمده استصفات بارۀ در قانون اساسی در اصل پنام
ی در جمهررور عصررری بررت حضرررت ولرریدر زمرران غ

ه یرفق ۀعهرد ت امرر و امامرت امرت برریول   رانیای اسالم

ر و مردبر اسرت یعادل و با تقوا  آگاه به زمان  شجاع  مرد

 .گرددیدار آن معهده 633که طبق اصل 

 :  است هدانستشر  این ط و صفات رهبر را به یشرا نیز 143اصل  
  افتا در ابوا  مختلف فقهی ال م برای ت هلمیصالح .1
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  امت اسالمی رهبری ال م برای هدالت و تقوا .5 
ر، شااااهت، یتاادب ی،و اجتماااهی اساایح سین  صااحیااب .7 

 ی.رهبری برای ت و قدرت کافیریمد

 یقانون اساس 101و  101صول . ا 2

ط یواجد شرای فقها ۀهم ۀدرباری ابتدا خبرران رهبر بق این اصولط
کنناد. در یو مشورت مای بررس 149م کور در اصل پنام و اصل 

ی ن  فقهیبی که دارای شخص ی،ط رهبرین شرایصورت تعدد واجد
 ران مقدم است و ارار ا  یانتخا  بر دی تر باشد برایقوی اسیو س

  طارا  باشاند، قاانونساطح و هامط هامین شاراین لحاح واجدیا
ن یایتعی انتخاا  رهبار تااا یتقدم او و نهای را برای  ریدی هامالک

ت هامه یمقبولی : داراا ند امزبور هبارتی هانموده است که مالک
باشاد ی ط رهبریا  صفات و شرای  یخاص در ی ا واجد برجست ی

ح و مقادم یتارجی د بحا  باراماوری هاا  کدام ا  مالکیو ارر ه
ن یاقابال اهماال نباود و ا  ای امر رهبری جهت تصدی داشتن فرد

ن صورت مالس خبرران یوجود نداشت، در ای جهات تقدم و برتر
 .دینمایمی ا  آنان را به هنوان رهبر انتخا  و معرفی  یی رهبر

 یقانون اساس 111. اصل 3
ط و یشارای قااخبرران حق نظاارت بار باصل مالس این  براسا 

خبرران رهبری ارر به ایان  را داراست. ولی فقیهال م ی هاتیصالح
نتیاه برسند که رهبری ی ی ا  شرایط  یر را ا  دست داده یا متوجاه 

 داشاته اسات،نا  آن شارایط را  یشوند که رهبر منتخ  ا  قبل ی ا
 شود:ی میهزل و برکنار



 نظام والیی و پاسخ به شبهات آن                   

 

136 

  خود یف قانونیوظای فایرهبر ا  ای هاز و ناتوان .1
  یط رهبریا  شرای  یفقدان  .5
 ت.ا  شروط بوده اسی ا  آغا  فاقد بعضی معلوم شود رهبر .7

با مقام در نظام والیی و جمهوری اسالمی ی مقام رهبربنابراین، 
ی ست  چرا که سالطنت مقاامیسه نیقابل مقا یسلطنتشاه در رژیم 

ت  در رو اسر پاس یول و غئر مسیط خاص، غیو بدون شرای موروث
 ۀاسات کاه در حاو ی  ااهیجای اسالم ۀدر جامعی که رهبری حال

ارات او تاابع یاقتدارات و اخت ول است وئارات خود مسیون و اختئش
و  طیباشاد و در صاورت فقادان شاراین اساالم مایاح ام و ماوا 

 1.شودیها، کنار ر اشته متیصالح
  نظر ارر اچنان باال است که حساسیت قانون برای ولی فقیه آن

 یرهبار فعلا یبرا رپایالعالِا دصع  یضیمانند مر یمانع ،یعیطب
و  یتاولّ  یو او را بارا ییرا شناساا دیاشود، خبرران، رهبر جد اادیا

 ،یرهبار کناون یمااریو ارر ب کنندیم یمعرف یاّمت اسالم رشیپ 
باشاد کاه پاس ا   نیاپزشا ان ا ۀنظر هم باا یتقر یعنی ،موقت باشد

 یطیشرا نیبا  در چن شود،یبل اهتناا، درمان مقا یموقت، ول یمدت
نفاره کاه در قاانون  ساه یاررا باه دسات شاو یخبرران مردم، رهبر

کشور  رای  دهند ی  مشخص شده ما دهمیو   صدی)اصل  یاساس
 بدون رهبر رها کرد. توانیرا نم یاسالم

                                                             

 ،رانیواسی جمهورى اسوالمی ایحقو  اساسی و نهادهاى س، مدنی نیلدالجال .1
 .173-172 ص، 5ا ، 1733دار، یتهران، پا
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 ضعف منطح ادوارى شدن رهبرىب( 

خصاوص  مانمناد یاا با توجه به مباح  بناد یاک، ساه فارض در 
تواند توجیاه منطقای نمی قابل طر  است که هیقی فبودن ول یادوار

 ای شدن مقام والیت فقیه باشد:برای دوره
رهباری کاه ا  حیا  شارایط منادرا در قاانون  انتخاا  ا یک
  باشد رهبر موجود ا اصلح اساسی 

رهبری که ا  حی  شرایط مندرا در قانون اساسی  انتخا  ا دو
  باشد رهبر موجود ا  رتنییپا

مندرا در قانون اساسی  انتخا  رهبری که ا  حی  شرایط ا سه
 ندارد. رهبر موجود تفاوتی با

قانون اساسای، رزیناه یاک توجیاه  111اسا  توضیح اصل  بر
، طباق ایان اصال ای شدن ولی فقیه ندارد. اساساا منطقی برای دوره

ایط هادم تعیاین نیا ی به طار  ادواری نخواهاد باود،  یارا در شار
قانون اساسای  111محدودیت  مانی برای ولی فقیه با روی رد اصل 

شود. طباق اصال مزباور، شاورای خبرراان رهباری می نیز حاصل
بارای ارر رهبری را دارد و های مسئولیت نظارت بر شرایط و ویژری

جادا شاده و  هیااولهای یژریکه رهبر ا  صفات و وآنها محر  شود 
، خبرران موظفناد در رفته استسؤال  ریخبرران   یاو برا تیاصلح

و  نادیاقادام نما دیارهبار جد یو معرفا نییاسر  وقت نسبت به تع
 اصلح نماید.رهبر غیر را جای زینشخص اصلح 

رهبری که ا  حی  شارایط منادرا  دوم )انتخا  ۀدر مورد رزین
واضح اسات  باشد.  کامالا  رهبر موجود ا  ترنییپادر قانون اساسی 
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ه قابل طر  نیست،  یرا هاقالناه نیسات کسای کاه شارایط رهبار ک
ایان جابااایی صاورت  یادوره زمیم اناسا   موجود را ندارد، بر

 ریرد. ضمن این ه با منطق دینی نیز قابل توجیه نیست.
بااال رفاتن  ایا یکماال رهبار ۀآمدن درج نییپا ۀلئمسبنابراین، 

 ونیکمسا»مساتمر تحت نظارت   رید هانیا  فق یکمال برخ ۀدرج
ارر  د،یبرتِر جد هیفق ط،یشرا نیاست و در ا «مالس خبرران قیتحق

ماثالا باه آن  یکه در قانون اساس افتیدست  یرهبر یجّد  یایبه مزا
رهبر سابق خواهاد شاد.  نی زیجا ،یهیفق نیاشاره شده است، چن

شاده و  تیمصالح رها نیا زین یدار شدن رهبربدون  مان ن،یبنابرا
 1.شودیم

)مساوی بودن شارایط فارد جاای زین باا  سوم ۀدرخصوص رزین
ترجیح بالمرجح است. به بیان دی ر ارر مبناای  رهبری موجود  هقالا 

 کارآمادتری انسانی رویچرخ  نخب ان و استفاده ا  ناین جاباایی، 
 یارا فارد جاای زین،   تواند قابال اهتناا باشادنمیسوم  ۀاست، رزین

رهبر موجود شود که کارآمدتر ا  آن شناخته تواند جای زین می  مانی
 آن ثباات حفاظ وا  سوی دی ر اهمیت جای اه ولی فقیاه  .شده باشد

این رزینه بیشتر ا  فوایاد آن اسات. ضامن  تبعات که است ینحو به
 فیات ل کیاسالم  ینظام ار ش اسا  و والیت بر این ه مقام رهبری

 ۀشرایطی که هماالعی جامو قبول آن ا  طرف فقهااست  الهی نیسن 
 قانون اساسی را دارد، ساده نیست.شرایط مندرا در 

                                                             

، 1739، قم، اسراا، ت فقاهت و عدالتیه، والیت فقیوال جوادی آملی،. هبدالله 1
 .449 ا 441ص 
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 عدم محدودیت زمانى براى ولى فقیهمنطح مضرات  پ(

کنناده بارای که در توضیح شبهه بیاان شاد، دلیال شابهه طورهمان
باودن ی طاوالنرهبری ایان اسات کاه  ۀدار کردن دورتوقیت یا  مان

القه به ماندن در منص  ل هیقب ا ی مدت ح ومت، موج  مفاسد
و ی خودکااام  اااهیا  مقااام و در نتی شخصاای هااایو برخااوردار

 نظار ماورد ،هامنطاق فساادآور باودن مسائولیت 1.اساتی قانونیب
دینای دو  اسا  مباانی رو، براینقانون  اران اساسی بوده است. ا 

نو  نظارت درونی و بیرونی برای رهبری دیده شده اسات. نظاارت 
تقوا و هدالت است و رهباری باه محاض سال  ایان درونی همان 

ن اساا ، احتمااالت یبار هماشود. می شرایط به خودی خود هزل
حاا در یکاه صاری با صفاتی یوالی مرتبط با فساد و... در مورد رهبر

کناد و باه نمای دایاهکر شده است، اساساا مصاداق پی قانون اساس
شدن  ماان  یقبل ا  سپری حت ی،قانونیو بی برو  خودکام  فرض

خبرران مستقل، اهل نظار،  115طبق اصل  او،ی ا  رهبری مشخص
 انیاکنند و در انتظاار پایم مورد اهتماد و منتخ  مردم رهبر را هزل

 2.نندینشنمی زیمشخص و چندساله نی اافتن دورهی
در ی کنتارل درونالحااح هاالوه بار طور که مالحظه شد همان

                                                             

پنااهی، عتیابوالفضال قاضای شارشاود باه: برای توضایح و پاسا  آن رجاو  . 1
محمادتقی مصابا    114 ، ص1737لدا، ی، تهران، هاى حقو  اساسیستهیبا
، قام، مؤسساۀ هیوت فقیووال ۀیوکاوشی در ن ر :ن حکومتیترمانهیحک زدی،ی

 .719ص  ، ،1791نییآمو شی و پژوهشی امام خم
 اه فرهنا  و ، تهاران، پژوهشاییوکارآمدى حکوموت وال ۀتاربهلی هوهلم، . 6

 .141 ، ص1713 اسالمی، ۀشیاند
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ی رقباا فقهاا و .ز وجاود داردیا ار نیهوامل کنترل د قانون اساسی،
، رهباری خبرراان نظارت مستمّر  ی،نیو منابع دی  ر، قانون اساسید

هصامت و ی ل ا هامل درون ...مردم، مطبوهات وی دارینظارت و ب
قال  امر باه  نظارت مردم و دهوت آنها که در قرآن دری رونیهامل ب

رت ن نظایع شده است، وجود دارد. همیا  من ر تشری معروف و نه
حاکم  ی،رهبری ا صفات کلیا  هدالت ی یکه در صورت جدا است

 1.سا دیم را به غاص  مبدل
در  یقانون اساس 143اصل  مطابقی مقام رهبر ه دی ر این ۀن ت

در مقابال ی اسات. براباری کشاور مسااو ر افارادین با سایبرابر قوان
 رابرای ولای فقیاه فرض فساد راهیابی  دلیل دی ری است که قانون،

 ی،ماال ی،یاجزا ی،ن مادنیقاوانی ساا د. چارا کاه تماامیمای منتف
م است، بار بر مردم حاک و... کهی نظام ی،فرهن  ی،ادار ی،اقتصاد
 ت دارد.یز حاکمیرهبر ن

قاانون اساسای و بینای شاده در پای  نظارت مساتمّر کار وسا 
هامل کنترل ماؤثر  ی،قانون اساس 111اصل بارۀ مصوبه این شورا در

شاود.  تواناد ماانع آننمی که قداست مقام رهبری هم بیرونی است
همل رد و بقااا  دائماا ق هفت نفره یتحق تئیه ،مصوبهبراسا  این 

بنابراین، قانون اساسی بارای  2شرایط رهبری را در رصد خود دارند.

                                                             

لةالقادر، ی، تهاران، لنویینوی توا حکوموت دیاز معرفوت دی، یهلی حائری صفا .1
 .571 ، ص1795

 زان،یتهران، م، اسییحقو  اساسی و سابتارهاى سد محمد هاشمی، یس ر.ک. .6
 .57ا56 ص، 5ا ، 1795
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لوریری ا  فساد احتمالی ناشای ا  طاوالنی باودن  ماان رهباری ج
 دیده است. بینی سا وکارهای ال م و کافی راپی 

 غیر دینى بودن ایجاد محدودیت زمانى براى مقام ولى فقیه ت(

اسا  نص  هام ولی فقیه محدودیت قایل شدن برای مقاام  فقها بر
دانند. هالماه جاوادی می ولی فقیه را ا  لحاح شرهی غیر قابل قبول

 ۀهاملی در این  مینه بر این اهتقاد است که سمت ولی فقیه ا  ناحی
 است، تا  مانی که شرایط این سمت را ا  دست نداده شار  مقد 

 توان هزل  کرد. نمی
ه آن اسرت کره یره برا وکالرت فقیرت فقیرول ی هراتفاوت از

 راسرت کره بره وره مقردا وکالت  زمامش به دست موکرل

ی لش را عزل کنرد  حتریباشد و هر زمان که خواست  وک

ا لزم را داشته باشد. امری ستگیل  شایکه وکی طیشرا در

ی اسرت کره از سروی سرت  بلکره سرمتیگونه ننیت ایول 

ه است که یت فقین شده و مانند مرجعییتع  شارع مقد

 زماندار
 
  1.ستین شرعا

در اسرالم   یورون اصرل زمانمنرد برودن رهبرربنابراین  

 امردهین ینداشرته اسرت  در قرانون اساسر یشررع ۀصبغ

 2است.

 

                                                             

 .441 ، صهمان، و عدالتت فقاهت یه، والیت فقیوالهبداالله جوادی آملی،  .1
 .449 ا 441ص  ،همان. 6



 

 
 
 

  ههییولی فقولی فق  انتقاد ازانتقاد ازشبهۀ شبهۀ شبهۀ هشتم: شبهۀ هشتم: 
تروان از ولری فقیره نمی کنند که در نظام ولییمی هشبه

جررم  یاسرالم ۀنقد و انتقاد از رهبرر جامعرانتقاد کرد. یا 

 ۀر یررخرررو  از دای اسررت و باعررث و گنرراه شرررع یحقرروق

احراد  ۀبنابراین  در این نظرام وظیفر ؟شودمی یشهروند

ملت فق  اطاعت محض از ولی فقیره اسرت. ایرن شربهه 

معصروم  هیرفق یولراسرت کره  طرور هرم مطررح شردهاین

  ورا نباید از فردی که معصوم نیست انتقاد کررد؟ ستین

ن یریسرت و مثرل سرایز معصروم نیرکره رهبرر ننیمگر نره ا

دیگر طرح این شبهه بدین  ۀزاوی ممکن است  خطا کند؟

انتقرراد  ولرری فقیررهکرره از ی ورررا کسررانصررورت اسررت کرره 

 کنند؟یمی ها را ضدم انقالب معرفکنند  آنیم

 کند حداقل ا  دو  اویه تاالشمی یانی که این شبهه را مطر جر
 ۀکند تا مخاط  را با خاود هماراه و قاانع ساا د. ی ای ا   اویامی

سلطنتی یاا های سا ی رهبر یا ولی فقیه با شاه در ح ومتمشابهت
ای، روایات غلطای همچاون دی تاتوری اسات. باا چناین مقایساه

انتقادناپا یر »، «یا ولی فقیه چون و چرا بودن اطاهت ا  رهبریبی»
 ۀاختناق در نظام والیی، خروا منتقدین ا  دایار»و « بودن ولی فقیه
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را به مخاط  « حبس استهای شهروندی و جای منتقدین در خانه
متفاوت نشان دادن رهبری با معصومین یا  ۀکند. دوم ا   اویمی القاا

  نظاام اساا  ایان تماایز، روایات نادرساتی ا قدیسین اسات. بار
شود که در آن رهبر معصاوم فارض می جمهوری اسالمی ایران داده

 برخوردشده و به همین جهت با کسانی که انتقاد ا  ولی فقیه دارند، 
 کنند!می شود و آنها را ضد انقال  معرفیمی

 :پاس  به شبهه
به طور کلی براسا  منابع دینای و حقاوقی، حاق انتقااد در  .1

 ،ینایدهاای در آمو هپ یرفتاه شاده اسات. نظام اسالمی و والیای 
تا کر، موهظاه، اساتما  قاول، اّتباا  احسان،  حت،ینصاهای واژه

ا  من ر، هار  یو امر به معروف و نه ر،یبه حق، دهوت به خ یتواص
 انیارا بدر نظام اسالمی  یریانتقاد و انتقادپ   اهیو جا تیاهم ک،ی

 ینایاماام خم هاایی کاها  سوی دی ر، ی ی ا  ویژرای 1کنند.می
                                                             

ِبُعاوَن َأْحَساَنهُ » :11 ۀ مر، آی ۀ. سور1 ا یَن َیْساَتِمُعوَن اْلَقاْوَل َفَیتی اْر ِهبااِد الی آن « َفَبشِّ
بندرانی که سخن بشنوند و به نی وتر آن همل کنند، آنان هستند که خدا آنهاا را 

ان به حقیقت خردمندان هالمند. )به لطف خاص خود  هدایت فرموده و هم آن
ْکری َتْنَفُع اْلُم » ْر َفِإنی ال ِّ هاریاات )اّمات را  تا ّکر و  ۀسور 55 ۀو آی« ِمنیَن ْؤ َو َهکِّ

ده که پند و ت ّکر )ارر کافران را نفع ندهد  مؤمنان را سودمند افتد. اماام پند می
خاو، ر او نارمکننده این است که در براباما حق نصیحت» فرمایند:می سااد

هاای  را بشانوی، ارار نصاایح او باه متواضع و شنوا باشی، با روش جان رفته
ثوا  و درستی مقرون است بپ یری و خدایت را ساپا  راویی و ارار درسات 

 ،نبود بر او رحمت آوری و متهم  نسا ی  یرا او در خیرخواهی کوتاهی ن رده
« باه ساخنان  اهتمااد ن انبل ه خطا نموده است ولی ارر در مظان اتهام بود 

 قاتیتحق ۀسسؤم ، اصفهان،الحقو  رساله]امام چهارم[، نیبن الحس یهل)
  .12، صتیالب اهل معارف نشر و
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 ید 54معمار انقال  اسالمی در ابتدای پیرو ی انقال  در تاری  
 معرفای کردناد، حاق انتقااد اسات. او برای نظاام اساالمی 1723

 د:اینفرممی
فررد  نیکره کرووکتراسرت  یحکرومت یکومت اسرالمح 

خطررر برره  نیبتوانررد آزادانرره و برردون وجررود کمتررر یرانرریا

و از او در مررورد  انتقرراد کنررد یمقررام حکررومت نیبررالتر

  1بخواهد.  یاعمالش توض

نیز ا  ابتدای  هامت خاوی   عظم انقال  اسالمیرهبر م
تاکنون بارها حق انتقاد یا هماان آ ادی بیاان در ح ومات والیای را 

در ی ی ا  این بیانات این حق را تا آناا دانستند کاه  .اندمطر  کرده
 :یعنی رهبری را دارد یک فرد هادی قدرت مطالبه ا  باالترین مقام،

بروز عدالت در یک جامعره آنجرایی اسرت کره های نشانه 

یک فرد از طبقات هر وند پایین اجتمراع در صرورتی کره 

بر او ظلمی روا شود یرا حقری ضرای  شرود بتوانرد جلروی 

فرررد مملکررت بایسررتد و ترین ولرری امررر مسررلمین و عررالی

  8صدایش بلرزد. هاحقاق حق کند  بدون اینک

 :این است که نیز بربر بیانات، فتوای ایشان هالوه 
انجام شرده  یانتقاد از عملکرد نادرست  که به صورت علن 

 دیرنبا یو اشکال ندارد  ول شودیمحسوب نم بتیاست  غ

                                                             

 .449 ، ص2 ا همان، ،صحیفۀ امامالله موسوی خمینی، رو د یس. 1
 ی، دسترسا3/9/1711ان، یدار با دانشاویدر د یاامام خامنهبیانات  ر.ک. .6

 .  https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3156در: 
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 ایراهانت بره اشرخا   ای ریباشد که موجب تحق یابه گونه

 1شود. یاسالم ینظام جمهور ینهادها فیتضع

در مناابع  هیافق ولایرهبار یاا انتقاد ا   فوق، ۀ. با توجه به ن ت5
 2آید.می به شمار ا  حقوق رهبر بر مردم  یی نیید تعالیم اسالمی و

 .اساتبیاان شاده  «نمحلُمسلم ِ. ِْلئمَّ  .ُ َح محلنَّ»حق تحت هنوان  نیا
بل ه دلسو ی  ست،یهبارت به معنای پند و اندر  ن نیدر ا حتینص

در ماورد  ینایامام خم 3.خواهی برای رهبران اسالمی استریو خ
                                                             

 دسترسی در: ،12/7/1731 دربارۀ انتقاد ا  مسئولین، یاامام خامنهبیانات . 1
https://farsi.khamenei.ir/page?id=7102. 

 ای وفاا باه یاّما حّق مان بار شاما، پاس »ند: یفرمایم باره حضرت هلیاین. در6
ا  مان، و اجابات کاردن، یاحاال حضاور و غرخاواهی در ی اری خیعت، و دیب

مالسای، )محمادباقر « باشادیکنم به امری و... میهن امی که شما را دهوت م
  .7، فصل امامت، با  63ا ، 1726 ،هیاالسالم ال ت دار ،، تهراننواراألبحار

 حق من بر شاما»اند: خطا  به مردم فرموده البالغهنهج 74در خطبۀ  . امیرالمؤمنین7
 محماد)« این است که به بیعت وفا کنید و در نهان و آش ارا حق خیرخواهی ادا کنید

محماد دشاتی، تهاران، الهاادی،  ۀ، ترجمانهوج البالغوهالرضی،  حسین شریف بن
و بزررترین حقای کاه خادا »...  فرمودند:  رید یانیبدر  . هلی 74، خطبۀ 1713

حقوقی کاه خداوناد  رهبر است،حق رهبر بر مردم و حق مردم بر  واج  کرده است،
بر هریک ا  این دو نسبت به هم واج  کارده و آن را ساب  دوساتی و الفات آناان و 

اصاال  نپ یرناد و  مردم جز به صاال  حاکماان، ارجمندی دینشان قرار داده است،
خاود را  ۀوظیفا پس هن امی کاه ماردم، نی و ن ردند، حاکمان جز به پایداری مردم،

حاق در باین اینهاا  م دادناد و حااکم نیاز حاق آناان را ادا کارد،نسبت به حاکم اناا
در ایاان حاادی  و احااادیثی کااه ا  .  613 ۀ، خطبااهمووان)« شااودار شاامند ماای

مردم به نصیحت کردن نسبت به پیشوایان دینی و ح اومتی  ،نقل شده معصومین
 ۀکردن همل ارد آناان اسات. ن تا رصد ،اند که البته ال مۀ این نصیحتدهوت شده

در این احادی  تنها به معنی خیرخواهی و خیراندیشای « نصیحت»هم آن است که م
شامل نقد و انتقاد، قول به حق، مشاورت، جلاوریری  اتر ای وسیعصرف نبوده و دایره

 ریرد.را نیز در بر می ا ا  برو  اشتباه همدی و سهوی و ارشاد
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 : دیفرمای مامداران م  حق انتقاد ا
 یهر فرردی از افرراد ملرت حرق دارد کره مسرتق

 
در برابرر  ما

کند و به او انتقراد  ضاحیرا است نیزمامدار مسلم ن یریسا

  1جواب قان  کننده بدهد. دیکند و او با

واجا  شارهی مسالمانان و  زیجاا هیافق انتقاد ا  ولی ،نیبنابرا
اهتاراض باه »تصاریح دارد کاه  رهبار معظام انقاال  2.است

اهتاراض باه  سات ین هیافقتیبا وال تیضد 44اصل  یهااستیس
انتقااد ا  یاا  7.«ساتین یباا رهبار تیضاد ،ینظرات خاص رهبار

 .ستنی هیفقتیهدم التزام به وال یکشور، به معنا رتبهیمسئوالن هال
  رین با دیانوق در برابر رهبری ،یقانون اساس 143طبق اصل . 7

 تیمصون یدارا یاسا ، رهبر نیبر ای سان است.  رانیشهروندان ا
 بارای هرفای حتایای قاهدهاین، در قانون،  . هالوه برستیننقد ا  

طور کلی ا  نظر قوانین به وضع نشده است. رهبریا  نقد  جلوریری
. انتقااد ناه ا  دوشانمای انتقاد، جارم محساو جمهوری اسالمی 

سیاسی است. پن  مصداق برای جرم جرم رم هادی و نه ج قیمصاد
شمارش شاده اسات  1792سیاسی در قانون جرم سیاسی مصو  

هار »قانون جارم سیاسای:  1 ۀکه انتقاد در آنها نیست. براسا  ماد
                                                             

 .449 ص، 2 ا همان، ،صحیفۀ امام، ینیخم ید رو  الله موسویس. 1
مؤسسۀ آمو شی و پژوهشی قم،  ،هاها و پاسخپرسشمحمدتقی مصبا  یزدی، . 6

 .71 ص ،1، ا ، 1711امام خمینی
 فعااالن و کن ور برتران نخبه، انیدانشاوبا  دارید در یاامام خامنه نات. بیا 7

 در: دسترساای ،13/3/1711 ،هااادانشاا اه یفرهن اا ا یاساایس یهاااتشاا ل
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3404. 
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اصاال   ۀزیقانون چنانچه با ان  نیا 5 ۀا  جرائم مصر  در ماد کی
 یداخلهای استیس ای یاسیس یو نهادها تیریمد هیامور کشور هل

بدون آن ه مرت   قصد ضاربه  دن  ابد،یکشور ارت ا   یخارج ای
 5 ۀمااد شود.می محسو  یاسیبه اصل نظام را داشته باشد جرم س

 1 ۀمقارر در مااد طیدر صورت انطباق با شارا ریجرائم  این قانون، 
 شوند.می محسو  یاسیقانون جرم س نیا

 صیمامع تشخ سیقوه، رئ سه یافتراا به رسسا ای نیتوه  الف
مالاس  نادرانیجمهاور، و را، نماسیمصلحت نظام، معاونان رئا

 یشاورا یمالاس خبرراان و اهضاا نادرانینما ،یاساالم یشاورا
  آنان تیولئمس ۀن هبان به واسط

کاه در  یکشاور خاارج یاسایس ۀندینما ای سیبه رئ نیتوه   
 ۀاد ماادمفا تیوارد شده است با رها رانیا یاسالم یقلمرو جمهور

  راتیبخ  تعز یقانون ماا ات اسالم 213
 تیقانون فعال 11 ۀ)د  و )ها  ماد یجرائم مندرا در بندها  پ

هاای و انامن یو صانف یاسایسهاای ها، انامنتیاحزا ، جمع
  3/1/1714شناخته شده مصو   ینیدهای تیاقل ای یاسالم

 ،یانتخابااات خبررااان رهباار نیجاارائم مقاارر در قااوان  ت
شهر  یاسالم یو شوراها یاسالم یمالس شورا ،یجمهورتاسیر

  و ناظران انتخابات انیمار یو روستا به استثنا
 1. یا نشر اکاه ث

                                                             
ابالغیاه:  ۀ، شامار4/7/1735، تاری  اباالغ 11/6/1735 . قانون جرم سیاسی، مصو 1

 .https://rc.majlis.ir/fa/law/show/968421دسترسی در:  ،721/17421
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. تا ایناا مشخص شد که ولی فقیه در نظام اسالمی ا  حیا  4
منابع دینی و قوانین جمهوری اسالمی مصون ا  انتقاد نیست. با این 

 یقانون و اح ام اله ،ییو وال یدر نظام اسالم وصف، باوجودی که
نسبت به قانون و اح ام خدا  یمحور است و هم ان ا  جمله رهبر

 صیکاه اساتنباط و تشاخ ل ن ا  آناا ،باشندمی رومسئول و پاس 
و متوقاف  یکه امر تخصص یاِت  مانئاح ام خدا متناس  با اقتضا

  د ماانامر تخصص ندار نیدر ا که یمطلق است، کسان بر اجتهاد
 قیباشند اما در شناخت موضوهات و مصاادنمی به دخالت و انتقاد

و حق ماردم و کارشناساان آن  زینه تنها جا ،یکمک و انتقاد به رهبر
امر و  یو نصرت ول یرخواهیبل ه بر اسا  خ ،باشدمی موضوهات

 دیاباشاد و نبامای فاهیو وظ فیات ل کیا یهم ان تیاصل مسئول
 1.ردیقرار رغفلت  ردمو یمصالح امت اسالم

انتقاد ا  ولی فقیه در نظاام اساالمی برحسا   برای . بنابراین،2
مسئولیتی باید تف یک قایل شد. به بیان دی ر، های موقعیت و هرصه

فتاوا، دساتورات و اح اام ح اومتی، اظهاار و نظرهاای های حو ه
هاای ها، مواضع و تحلیلی، دیدراهارشاد اناتیو ب هاهیتوص هلمی،

،  مدیریتی و...های صادی، فرهن ی و اجتماهی، هرصهسیاسی، اقت
باه دلیال این اه  ،فتوا ۀدر بح  انتقاد ی سان نیستند. انتقاد در حو 

، بارای اسات یو فقه یهلم ۀمناظرو  ییهلما ۀحو  شتری، بآن ۀحو 
االجارا مقّلادان او ال م یبرا البته فتاوای رهبری 2هموم جایز نیست.

                                                             

 .1795، درس مهندسی حکومت اسالمی، صادقیحاجیهبدالله . 1
 به ایان پرسا    مقام معظم رهبریدهیم پاسدر همین  مینه توجه می. 6
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نادارد  تیحا شانیو مقلدان ا  ریدان دماته یاو برا یفتاو .است
 ی.اسات و ناه جارم حقاوق یمخالفت آناان ناه رنااه شاره و طبعاا 

است اما باه  یمقلدان او رناه شره یبرا هیفقیول ایمخالفت با فتاو
 .ستین هیفقتیبا وال تیضد یمعنا

باه  1و اح ام ح ومتی جاایز نیسات.دستورات  ۀانتقاد در حو 
مادون  نیقاوان ایا یایورات و اح اام والاطاهت ا  دساتبیان دی ر 

 یبارا ا انادهیفق یاهتبار اح اام ولا کی به کها  یاسالم یجمهور
ن او  ال م و واج  اسات و تخّلاف ا  آن یمقّلد ریغ یهم ان )حتّ 

آن قاانون را خاالف  یارار شخصا ی)حّتا ستین زیوجه جا  یبه ه
 ارار ،یروشن است در هار قاانون و کشاور رایمصلحت بداند    

متناّو  شاود، آن  یهاقهیتابع سال ،یو دستورات الزام نیقوان تیرها
 یایآن ضامانت اجرا نیکشور با هارا و مارا مواجاه شاده و قاوان

قبال ا  صادور  ژهویا باها موارد هم  نیالبّته در هم نخواهد داشت.

                                                                                            

 :تقلیدی است یا اهتقادی؟ و کسی کاه باه آن  ۀلئآیا والیت فقیه یک مس»که
والیات فقیاه ا  شائون والیات و »فرمایاد: می« اهتقاد ندارد چه ح می دارد؟

باشد. با این تفاوت که اح اام مرباوط باه امامت است که ا  اصول م ه  می
شوند و کسی که شرهی استنباط می ۀح ام فقهی ا  اّدلوالیت فقیه مانند سایر ا

به نظر خود بر اسا  استدالل و برهان به هادم پا یرش والیات فقیاه رسایده، 
  ،هماان، االسوتفتائات ةاجوبوای، خامناه ینیحساهلای  ساید) «مع ور است

 . 13 ص
صادر، تصمیمات اساسی چون نص  دولات موقات، هازل بنی در  مان امام. 1

، هازل 291 ۀتداوم دفا  مقد  پس ا  فتح خرمشهر، قباول قطعناما تصمیم به
 .آقای منتظری و... ا  مصادیق روشن این اح ام ح ومتی بودند
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 یباه هناوان مشاورت بارا توانادیم ،یو بح  هلم قیتحق ا ح م
شخص  ،یریرمیمرجع تصم تیاشود. در نه ارائه یح ومت اسالم

 او است. یۀمنصو  ا  ناح یقانون یماار ای هیفق ّی ول
هاا، مواضاع، هاا، دیادراهاهم ا  توصایهها انتقاد در سایر حو ه

راه هاآن یانق  همدهکه ها تحلیل  تیو هدا یروشن ر ،یبخشیآ
 ینظار ،یارار شخصا یحّتاها باشد. در این  مینهمی زیجا ،است

 تاا  یرهبر یهاهیتوص رونهنیداشت، اطاهت ا  ا یرمخالف با رهب
 یرهباربناابراین، . ستین یالزام ا مخالفت ن ند یکه با قانون جایی

دارد.  ییهادراهیاکشاور د یو خارج یدر مسائل داخل ینظام اسالم
باه  ،یح اومت نیبه فارام لیتا قبل ا  تبد هادراهید نیا رشیهدم پ 

در ها هرصاهایان . شاودیخته نماشنا هیفق تیبا وال تیضد یمعنا
 یجاا و نصحیت و خیرخواهی ا  من ر یقال  امر به معروف و نه

 1.ردیریم
رهبااری نیااز  ۀو  یاار ماموهاا تیریمااد. انتقااد در خصااوص 1

 یرهبارتصریح نمودند که  مستثناا نیست. رهبر معظم انقال 
 ی نیست:یاجرا تیریمد

نقالب ترا ا لاشکال و اشتباه هم در طول زمان  از او نای 

 یتلقر جرورنیرادامره دارد. ا غراتیاز تبل یامروز  در بعض

 تیرینه  مرد است؛ ییاجرا تیریمد کی یکنند که رهبر

 ۀدر بخرش قرو یریاجرا تیریمشخص است. مد  ییاجرا

                                                             
، دسترساااای در: «اطاهاااات ا  ولاااای فقیااااه». پرساااامان دانشاااا اهیان، 1

https://www.porseman.com/article، 4  1792خرداد. 
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 نیسرت  مسرئولا دارد  معلروم یضواب  مشخصر هیمجر

 ییهراتیهرر کردام مسرئول ه یقضائ ۀدارد؛ در قو ینیمع

نراظر برر   یاسرت. رهبرر قننه هم که معلرومم ۀدارند؛ قو

 یمعنرا کره از حرکرت کلر نیر. به وه معنرا؟ بره انهاستیا

  1.نظام مراقبت کند

انتقااد در  ،فوق نظارت نیست این حال، به باور ایشان رهبری اب
 :این  مینه ال م و ضروری است

هررم فرروق  ی. خررود  رهبرررسررتیفرروق نظررارت ن کسویهرر 

مرررتب  بررا  یهرراسررتگاهورره برسررد برره د سررت؛ینظررارت ن

نظررارت شرروند. نظررارت بررر  دیررهمرره با نی. بنررابرایرهبررر

طور ورون حکومرت بره رر کننردیکره حکومرت مر یکسان

اموال  یعنیتجمم  قدرت و ثروت است؛  یبه معنا یعیطب

در دسرت  یاسریو اقتدار س یاعو اقتدار اجتم المالتیب

ام است  یبخش
م
خر  دهنرد و که امانت بهنیا یبرار از حک

کار لزم  کینکند   انیسوء استفاده نکنند و نفسشان طغ

 2هم باشد. دیو واجب است و با

انتقاد و مخالفت با قوانین هادی کشاور نیاز باه رغام  ۀبار. در3
به رهباری  و شوندیم ریاداره و تدب هیفق یهام ول تیتحت وال این ه

                                                             
 ،64/3/1731 اویان کرمانشااه،دانشا باا در دیادار یاامام خامناه . بیانات1

 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17597 دسترسی در:
 دانشااویان و اسااتید دانشا اه صانعتی باا در دیدار یاامام خامنهبیانات  .6

-https://farsi.khamenei.ir/speechدسترساااای در:  ،3/16/1733 امیرکبیاااار،
content?id=3053. 
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 شود. باانمی یابند، ضدیت با والیت فقیه محسو می انتسا  نظام
مقلدان  چه) شهروندان یتمام یکشور برا نیقوان این توضیح که اوالا 

نقد و انتقاد ا   ثانیاا  اند.  ال م االتبا شانیمقلدان ا ریو چه غ یرهبر
 نی)م ر با هناو یاست و نه رناه شره ینه جرم حقوق ،یهاد نیقوان
منتقدان، مشمول هادم التازام باه  خاص  و طبعاا  طیشرا رو د یثانو
کشاور  یهااد نیا  قاوان یچیسارپ ثالثااا  نخواهند شد. هیفق تیوال

  اسات  اماا هیفقتیطبق ادله وال ی)و رناه شره یررچه جرم حقوق
 هیفقتیهدم التزام به وال یبه معنا اآن  یهاد ریدر س اتخلفات  نیا

 1.ستیبا آن ن تیضد ایو 
. در جمهوری اسالمی ایران صرف انتقاد ا  رهبری نه ضدیت 1

شود و نه  ندانی و حابس دارد. بارای رفاع می لی فقیه محسو با و
در ی ای ا  دیدارهایشاان باا  این شابهه رهبار معظام انقاال 

 :ندیفرمایم کشور ینخب ان هلم
. میاز ما کسی انتقاد نکند ما که حرفی ندار میما که نگفت

انتقاد هرم هسرت  فرراوان . کنممی من از انتقاد استقبال

 کنممی افتی  دررمیگمی بنده هم ستی  کم هم نهست

 8.فهمممی و انتقادها را

ایشاان در باا  آ ادی بیاان و  ۀمبنای این بیانات رهبری باه اندیشا 
رردد. به هناوان نموناه ا  منظار رهباری، می  مینه بر نمبانی دینی در ای

 یهااافاراد و رروه یاساساو ت االیف حقاوق  نیتارا  مهم انیب یآ اد
                                                             

 .همان. 1
 ،2/1/1711 ،کشاور یا  نخب اان هلما یدار جمعایاددر  یاامام خامنهنات بیا. 6

 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8292 دسترسی در:
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ه انقاال  باود یهااا  ار ش ی ایهم  انیف ر و ب یدآ ا و جامعه است
 طور که آ دای بیان در همۀ کشورها بی قید و شرط نیست.همان 1.است
اف نان، تعمیم هصمت به ولی فقیاه . ی ی ا  ش ردهای شبهه3

و القای اطاهت محض و هدم انتقاد ا  او است. در حالی که های  
چناین ادهاایی  شاانانو طرفادار دیامراجع معظم تقلیک ا  فقها و 

 نداشته و در جمهوری اسالمی ایران نیز چنین ادهایی نشده اسات.
انشااا و  نیمعصوم یبرا یاله تیررچه اصل والتوضیح این ه، 

تنهاا او  ،در دساتر  باشاد و هررااه اماام معصاوم دهیابالغ ررد
ل ان در  خداسات. یمطلقه دارد و اح اام او اح اام واقعا تیوال

و تاارین هقااال، مطمئن یان هقاال و نقاال و بنااابااه برهاا یو ا یااغ
و  راجعاهم ،خادا تیو وال ا  اح ام یمندبهره یراه براترین کینزد
تخصاص  یاح ام اله و نیاست که در شناخت د یا  کسان تیتبع

آنهاا باه مراتا   ی)فقاهت مطلق  داشته باشند و درصد خطا کامل
باا  یساالمنظاام ا ن اهیا یبارا نیمعصوم ۀکمتر باشد و ل ا ائم

 لیبادیا  نعمات با نیمنؤو ما ابادیاح ام خدا استمرار  تیمحور
هاادل و  یا  فقهاا نیمنؤکامال ما تیاتبع محروم ن ردناد، تیوال
 رای   اندرا حات و واج  کرده تیم ت  اهل ب افت انی تیترب

باشاد و فقاهات و تخصاص و می و قائم مقام امام معصوم  ینا
امور   ریدر د هچنانچ باشد.می ترکمی خطا ۀکنندنیتضم هدالت ،

 یهاست که به متخصص هر موضو هاقل آنهای انسان یبنا ی ندر
                                                             

 ،57/5/1739 ،تهااران ۀجمعاا های نمااا در خطبااه یاامااام خامنااهبیانااات  .1
  .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3005 دسترسی در:
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 کمتر است.  رانیاو ا  دی که درصد اشتباه و خطا رجو  کنند چرا
دی ری که در این بحا  ال م اسات در اینااا توضایح  ۀ. ن ت1

 عیکنندران سداده شود، شرایط و حدود و ثغور انتقاد است که شبهه
کنند آن را ا  مخاط  پنهان کنند، در حالی که این شرایط نه تنها می

سیاسای هاای بل ه در همۀ نظام ،در نظام والیی جمهوری اسالمی
 نیبی مر  ماهوها شود. در تمام این نظاممی ساالر هم رهایتمردم

ه )توهین، هتک حرمت، افترا، مارمانی ها انیا  بی انتقادی هاانیب
همین مر ها باه  شده است که  اند.ی   قایل شدههاکا دروغ، نشر

در حقوق کشورهای خارجی ا  اصاطالحات انتقادهاای مشارو  و 
نامشرو  و ماا  و غیرماا  و در حقاوق ایاران ا  انتقااد ساا نده و 
مخر  استفاده شود. در تمام این نظام ضمن حمایت ا  حق انتقاد، 

و  1منیت ملی، اهتماد هماومیای باشد که ااین حق نبایستی به رونه
باه  2.ی آبرو و حیثیت افراد را مخدوش نمایناداخالق و هّفت هموم

جمهور تاوهین کنناد باه در لهستان افرادی که به رئیس هنوان نمونه
سال  ندان دارد.  4شود. ترکیه تا می سال   ندانی 7) مدت طوالنی

                                                             
ساالر، اهتماد هماومی ی ای ا  دالیال طور که در قوانین کشورهای مردمهمان». 1

نیز بر این باورناد کاه بایاد  محدودسا ی انتقاد است، رهبر معظم انقال 
کاه مسائولند و  ارچو  منطقی باشد. اهتماد همومی را ا  کساانیهانتقاد در چ

)بیاناات « باشدآلود وجود نداشته های خشممشغول کارند، سل  ن ند. روش
 دسترسااای در: ،1/1/1734 در حااارم مطهاار رضااوی، یاامااام خامنااه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29236 . 
2. David Kosar, Freedom of Speech and Permissible Degree of Criticism 

o, Judges In the Jurisprudence of the European Court of Human 
Rights and the U.S. courts, CEU, 2007, Op.cit, p.23. 
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 2شااه تاا شود، تاوهین باه پادمی هلند که به صورت پادشاهی اداره
باه  کننادهشود. در این کشور حتای اهانتمی سال به حبس مح وم

شااود. براسااا  قااوانین تایلنااد ماای فر ناادان پادشاااه راهاای  ناادان
سااال  12تااا  7کننااده بااه پادشاااه و مل ااه و خاناادان او ا  تااوهین

دولت،  سیرئ راجع بهی هاانیب مح ومیت  ندان دارد. در آلمان نیز
 ،اشااخاص ۀدر  ماار یتیباازرگ چناادملی هااابن اااهی و را و رسسااا

 فیوظاا تیاو باا رها یمبااالتیو بادون با تیان با حسان چنانچه
 تیباشاد مناار باه مسائول ررفتاه صاورتی ن اررو نامهی احرفه
اسات  تیامورد حماا  باالترین مقامات انتقاد بنابراین،  1.شودنمی

 ،به هتک حرمات زیو ن یاهتماد هموم فیبه تضع ن هیمشروط بر ا
رهباار معظاام منااار نشااود. ا  نظاار  جااوییافتاارا، دشاامنی، هیاا 

واجاا  اساات، تهماات و  یرینقااد و نقدپاا » نیااز انقااال 
وجاه انتقااد   یباه ها»همچنین ایشاان  2«حرام است. یپراکنلان

و هااا ا  دولت تیاا. حماناادداننماای تیکااردن را مخالفاات و ضااد
 3«.کرد دیست که انتقاد نبانی نیبه معنای ا نیز ،ا  آنها طرفداری

                                                             
1. Charles J. Glasser Jr, (ed.), International libel and Privacy Handbook: a 

Global Reference for Journalists, Publishers, Webmasters, and 
Lawyers, NewYork: Bloomberg Press, 2006,Op.cit, pp.311-12. 

اهضاای شاورای همااهن ی تبلیغاات باا در دیادار  یااماام خامناه اناتی. ب6
-https://farsi.khamenei.ir/speech دسترساااای در: ،2/11/1732 اسااااالمی،

content?id=38575. 
دانشاویان نخبه، برتران کن ور و فعااالن با در دیدار  یاامام خامنه. بیانات 7

 دسترساای در: ،13/3/1712 هااا،هااای سیاساای فرهن اای دانشاا اهتشاا ل
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3404. 
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ایان  دیابا یدر انتقاد ا  رهبر که رفته شد ی. با توجه به مباحث9
در  یرهبار یاسات کاه خطاا ییانتقااد در جاا: شود تین ات رها

و  اتیباشد نه آن ه بر اسا  حدس ینیقیو  یمصداق قطع صیتشخ
 ۀزیاو ان  یداه. ردیاناام رها یسا انیو جر عاتیشا ریتحت تأث ای

باشااد نااه  یو کمااک بااه رهباار یرخااواهیخ ،اصااال  دیااانتقاااد با
 دیانبا هیافق یانتقاد ا  ول. انتقام و امثال آن ییجو یه ،یطلبیبرتر

 قیو قداست آن باشد و ا  طر تیوال  اهیشأن و جا فیموج  تضع
ا   یاریغفلت نماود کاه در بسا دینبا . همچنینردیاناام ر حیصح

کاه ا   یرهبر هاییریرو موضع ماتیموارد هلت و رمز و را  تصم
های و نقشاه یباه مصاالح امات و نظاام اساالم یهر کس و رروه

 صیاکثر افراد قابل تشخ یدارد، برای شتریدشمنان تسلط و اهتمام ب
مهم های امیا  پ ی یدر انتقاد هاله کرد.  ستیباشد و سزاوار ننمی

بار  دیااست کاه نبا نیا یداستان حضرت خضر و حضرت موس
خدا اهتراض و انتقاد  یخود به ول یو ظاهر یاسا  درک و فهم هاد

 1کرد.
 

                                                             

 .1795، درس مهندسی حکومت اسالمی، صادقیحاجیهبدالله . 1



 

 
 
 

  ننییه و خروج از ده و خروج از دییت فقت فقییكار والكار والشبهۀ انشبهۀ انشبهۀ نهم: شبهۀ نهم: 
ال   این سر ه واجب است؟یت فقیا اعتقاد به ول یآشود می گفته

 نیراز اصرول د هیرفق تیرول شود که می ای دیگر مطرحگونهبه

 .دگردمی نیانکار آن موجب خرو  از د پس  استمذهب  ای

ال در دو سطح طر  شده است: ؤال م به توضیح است که این س
سطح همومی و سطح تخصصی. در سطح همومی که در طار  آن 
بیشتر مقاصد سیاسی وجود دارد، تالشی برای القای تعارض والیت 

ساالری است. اما در سطح تخصصی، بح  هلمی بین فقیه با مردم
اسات و  یمسائل اهتقاد جزا هیفق تیوال ایآ محققان دینی است که

ا  مساائل  ایامطر  شود؟  دیبا یاسالم دیهلم کالم و هقا ۀدر حو 
ا  آن سخن رفات؟  دیفقه، با ۀاست که در حو  ینید یو فره یفقه
 تیاوال ۀلئبرآنند که مس یوجود دارد: رروه دراهیدو د نهی م نیدر ا

در فقاه مطار  شاود.  دیااست و با یو فره یجزا مسائل فقه ه،یفق
ا  سن   ه،یفق تیوال ۀلئباورند که مس نی  بر اتی)اکثر ی ریروه در

مساائل  ۀاست و در  مار نیمعصوم ۀائم تیامامت و وال ۀلئمس
 1رود.می به شمار یاهتقاد ا یکالم

                                                             
توان رفت اصال والیات فقیاه جازا اصاول ما ه  آیا می» ر.ک.. برای اطال  بیشتر 1

 .1731مرداد  https://www.porseman.com/article ،12 ، دسترسی در:«است؟
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 :به شبهه پاس 
ی اما کالما ،است یا  مباح  کالم هیفق تیررچه اصل وال. 1

ما ه   ایا نیاول دکه لزومااا ا  اصا ستیمستلزم آن ن ی،بودن امر
باشد می معاد و نبوتا  دیاسالم تنها سه اصل توح نیباشد. اصول د

و امامات اسات اماا  یهم دو اصل هدل الها عیو اصول م ه  تش
 نیاباشاد و ناه جازا اصاول دمی امام معصوم ابتین هیفق تیوال

 :الله جوادی آملیا  نظر آیت 1.است نه م ه 
 ۀلئمسر کیرا به عنوان ه یت فقیاگر ول ی متفکران اسالم 

که فعرل و جعرل از طررف پروردگرار باشرد مطررح ی کالم

اسرت نره  ه از امام معصرومیابت فقیبراسا  ن  اندکرده

د و نبوت جزء اصرول یه  در حد توحیت فقیکه خود ول نیا

  2ا در حد امامت جزء اصول مذهب باشد.ین  ید

 :الله مؤمن نیزبه باور آیت
ست کره لزم باشرد مرردم یگونه ننیه ایت فقیدر مورد ول  

بره آن اعتقراد داشرته ی از اصرول مرذهبی ئربه عنوان جز 

امرا مسرلم   سرتینی ن امرر لزم اعتقرادیرباشند  ورون ا

ت قررار یره ول یرفقی بررای و تعرال کاست که خداوند تبرار 

 3داده است.

                                                             

 .1795، درس مهندسی حکومت اسالمی، صادقیحاجیهبدالله  .1
 .721، ص همان، ت فقاهت و عدالتیه، والیت فقیوالهبدالله جوادی آملی، . 6
 ،5، ش 1 ،  حکوموت اسوالمی ۀمالو، «هیافق تیمبادی وال»محمد مؤمن، . 7

 .9، ص تابستان
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و  نیاموجا  خاروا ا  د نیاد یاند ان ار ضروررفته ن هیا. 5
است کاه ان اار آن مساتلزم ان اار  ییجامختص  ،شودمی م ه 

 تیاا م ه  شود. و نسبت باه والیمثل رسالت  نیا  اصول د ی ی
نتوانسات آن را بااور کناد و  یو برهان یبه لحاح هلم یارر کس هیفق

 نیامساتلزم خاروا ا  د ،باه آن نباود لا ا ملتازم بداناد و نیجزا د
ل ان  .رددا دیاترد نیاباودن آن در د یاو در ضارور رای   ررددنمی

اساتناد آن باه  تیاو قطع یپس ا  اثبات برهاان یرروه ایهرراه فرد 
 چرا  شودمی موج  خروا ا  م ه  ،شر  مقد  آن را ان ار کرد

و  نیمعصاوم ۀائما تیاان اار اساتمرار وال هیفق تیکه ان ار وال
 1اند.آن بزررواران ابالغ کرده کهاست  یدستور
 ایاآ ال کاهؤباه ایان سانیز در پاس   . رهبر معظم انقال 7

 یقاینادارد، مسالمان حق والیات مطلقاۀ فقیاهکه اهتقااد باه  یکس
  :؟ فرمودندشودیمحسو  م

کره برر اثرر نیه  اعرم از ایرفق ۀت مطلقریرعدم اعتقاد به ول 

تبت حضرت ید  در عصر غیا تقلیاجتهاد باشد   حجم

  2شود.ن اسالم نمییموجب ارتداد و خرو  از د

  :ری فرمودندهمچنین در فتوای دی 
امررور  ۀاسررالمی و ادار  ۀه در رهبررری جامعرریررت فقیررول 

اجتمرراعی ملررت اسررالمی در هررر عصررر و زمرران از ارکرران 

                                                             

 .1795، درس مهندسی حکومت اسالمی، صادقیحاجیهبدالله . 1
، دسترسای در: والیات فقیاه و ح ام حااکم ۀ مین در یاامام خامنهتوای ف. 6

https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=9#59. 
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ه اثنی شره در اصرل امامرت یعشری است که رمذهب حقم

اگر کسی به نظر خود بر اسرا  اسرتدلل و برهران  .دارد

ولی  ؛ده باشد  معذور استیبه عدم لزوم اعتقاد به آن رس

ز ین مسررلمانان برررای او جررایاخررتالف و تفرقرره برر  یترررو

 1ست.ین

 فرمایند:می یا در فتوای دی ر 
ت و امامرت اسرت کره از اصرول یره از شئون ول یت فقیول  

ت یرن تفاوت که احکام مربوط به ول یباشد. با امذهب می

لریه مانند سرایفق شررعی اسرتنباط  ۀر احکرام فقهری از ادم

ر اسرا  اسرتدلل و شوند و کسی که بره نظرر خرود برمی

 2ده  معذور است.یه رسیت فقیرش ول یبرهان به عدم پذ

 

                                                             

  .همان. 1
 .همان. 6



 

 
 
 

ه و ه و یسیسمعصسوم نبسودن ولسی فقمعصسوم نبسودن ولسی فقشبهۀ شبهۀ شبهۀ دهم: شبهۀ دهم: 
  قابل قبول نبودن اطاعت از اوقابل قبول نبودن اطاعت از او

شود برا توجره بره اینکره ولری فقیره در این شبهه ادعا می

معصرروم نیسررت  لررذا اطاعررت از وی نیررز قابررل قبررول 

دهرد را اطاعرت دستور می توان هر آنچهباشد و نمینمی

ال قابل   کرد؛ وون شاید اشتباه کرده باشد. حتی این س

را به فقیره نسربت  طرح است که ورا ولیت معصومین

دهیم در حالی کره فقیره معصروم نیسرت؟ همچنرین می

کنیم کره وگونه ولیرت مطلقره را بررای کسری ثابرت مری

 دارای مرتبه عصمت نیست؟

نخسات  ۀباه توضایحاتی کاه در شابهجوا  به این شبهه با توجاه 
توان به این شابهه ا  چناد شود. با این وجود، میر شت واضح می

 منظر جوا  داد:
توان به یک جوا  نقضای اشااره کارد: باا این اه در ابتدا می. 1

فقیه، معصوم نیست ولی تقلید ا  او در فتاوا را بادون اشا ال قباول 
ساائل شارهی، مساتند باه کنیم. توجه شود که تقلید ا  فقیه در ممی

طور که در مساائل دی ار، هقالیی رجو  به خبره است. همان ۀقاهد
در مسائل شرهی هم به خبره باید رجو  کرد  ،کنیمبه خبره رجو  می
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و این خبره، همان فقیه است که معصاوم نباودِن او در ایان هرصاه، 
طور که معصوم نبودِن پزشک و یا مهند  هی  اش الی ندارد. همان

 کند.و یا متخصصین دی ر، خللی در رجو  به آنها وارد نمی
مردم را به یاران و اصاحاِ  فقیاه خاود ارجاا   خود ائمه. 5

دهاد له نشان میئهمین مس 1دادند با این ه آنها، معصوم نبودند.می
کاررزارانی را  اسا  است.  یرا خود معصومینفوق، بی ۀکه شبه

خواندند که معصوم جا  به آنها فرامیکردند و مردم را به ارنص  می
معصاوم نبودناد ولای  نبودند. استانداران و نمایندران رسول خدا

 کردند.مردم باید در مسائل ح ومتی، ا  آنها اطاهت می
توان به این ن ته اشاره کرد که قطع نظر ا  دو جوا  فوق، می. 7

د و انادستور به اطاهات ا  ولای فقیاه در هصار غیبات داده ائمه
ُهْم »اند فرموده ِِ َدا یِثنس َفاِسن  س حْلَح حِدُث حْل حِقَعُ. َفسْرِجعُ ح فمهاس ِحلا  ُروح َحم 

َلْمِهْم  َْ ِه  ُ. حللَّ َلْمُكْم َوَحَنس ُدج  َْ   ُ با توجه به این ن ته جایی بارای  2« ُدج 
 یارا سارپیچی ا  دساتورات ولای فقیاه،   ماندفوق باقی نمی ۀشبه

 است. امام معصومسرپیچی ا  دستور 
ال این است کاه در ؤفرض کنیم حاکم باید معصوم باشد. س. 4

 مان غیبت کبری که دسترسی به حاکم معصاوم ناداریم بایاد چاه 
 ۀکرد؟ به هنوان مثال فرض کنید در هصر غیبت، ماردم یاک جامعا

اسالمی بین دو نفر، مخیر هستند تا ی ی را به هنوان حاکم انتخا  

                                                             
 . 771، ص 1، ا همان، بن یعقو  کلینی محمد. 1
، ق1411، قاام، دار المعااارف االسااالمیة، الغیبووة ،طوساایمحمااد باان حساان . 6

 . 631 ص
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راه به حالل و حرام شر  و قواهد و  کنند. ی ی ا  این دو نفر فقیه و آ
یک شناخت معمولی ا  دین دارد  مقاصد دین است و دی ری صرفاا 

داناد. آیاا و کیفیت اساتفاده ا  قواهاد در حاوادث روناارون را نمی
توان رفت چون فقیه، معصوم نیست پس نبایاد باه هناوان ولاّی می

ناد باه هادم هصامت فقیاه، توان با استجامعه انتخا  شود؟ آیا می
اسالمی نماود؟ چناین  ۀسراغ آن فرد دی ر رفت و او را حاکم جامع

چیزی یک تناقض آش ار است   یرا ا  یک سو با استناد به معصوم 
نه تنهاا  که روندکنند و سراغ کسی مینبودِن فقیه، او را انتخا  نمی

راهِی بسیطی نسبت به اح ام دارد و کی ،معصوم نیست فیات بل ه آ
داند. ل ا یا باید ح ومت اساالمی استفاده ا  اح ام و قواهد را نمی

دسات کفاار و غیار اساالمی را باه ۀرا تعطیل کرد و حاکمیت جامع
راه مسلمین سپرد و یا این ه هقالا  ترین باید به سراغ کسانی رفت که آ

افراد به دساتورات و اح اام اساالمی هساتند و تواناایی شناساایی 
توانناد در حاوادث روناارون باا د دین را دارند و میاهداف و مقاص

اساالمی را ا   ۀاستفاده ا  قواهد و مصالح اسالم و مسلمین، جامعا
 رزند حوادث حفظ کنند.

 



 

 
 
 

  ههییولی فقولی فقت ت ییی والی والییااییقلمرو جغرافقلمرو جغرافازدهم: ازدهم: ییشبهۀ شبهۀ 
ران یره محردود بره کشرور ایرفقی ا ولریآشود که می ال  س

حرداقل  ایرن جهران یامر تمرام مسرلمی نکه ولیا ایاست 

 باشد؟یمهم  جهان انیعیش هیفق یول

 :الؤپاس  به س
)مانند اصل  هیفق تیوال ت،یو مشروه یکالم یبه لحاح مبان. 1

 ۀنسابت باه هما هیافق ینداشته و ول ییایجغراف تیامامت  محدود
 باشاند.مای ا  او تیاموظف به تبع زیدارد و آنها ن تیمسئول نیمنؤم

 یمردما ادیاو انق رشیمتوقف بار پا  تیوالکه اهمال  ل ن ا  آناا
نافا  اسات کاه  یو مردما کشورهاتنها نسبت به  هیفق تیوال ،است

 انیعیباشند و هرراه مسالمانان و شا رفتهیرا پ  او تیو حاکم تیوال
و  رشیپا  ی ارید طیالشاراجاامع هیانسبت باه فق  رید یکشورها

 نیاو تع یدر آن کشور برا تیوال ییوجو  کفا ،داشته باشند تیتبع
  سانی امام معصوم تیبا وال هیفق تیمسئله وال نیو در ا ابدیمی

اماا  ،اسات نیّ و متعا ینایه امام معصاوم تیوال رای  ،باشدنمی
 1.است یینسبت به فقهاا وجو  کفا

                                                             

 .1795، اسالمیمت درس مهندسی حکو، صادقیحاجیلله هبدا. 1
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 نیحاکم جانش هیرو که فقآنا  امام خمینی ۀبراسا  اندیش .5
ارد  لا ا مانناد را د شاانیا یمناصا  ح اومت ۀیامعصوم است، کل
 یخواهد داشت و حق دارد در موضوهات تیوال نیمعصوم بر کل  م

 نیباه هما 1.کناد یریرمیتصام زیاکه صال  کل مسلمانان است ن
افاراد خاارا ا   یسرپرسات حاقثباوت  ۀدر مرحلا هیافقیول ل،یدل

 ۀخواهد داشت  اماا در مرحلا زیکشور را ن کی ییایجغراف یمر ها
ال م   ار،یا  حقوق د یاریحق، مانند بس نیکردن ا ییاثبات و اجرا

در  زیان یجهاان یهااارچو هو چ طیو شرا یرونیاست اقتضائات ب
 2نظر ررفته شود.

 معتقد است:  یآمل یالله جوادتیآ .7
مجتهرد و مرجر   یفتروا  ییایجغراف میگونه که اقلهمان

 محدود دیتقل
 
 زیررا ن هیرفق تیرکند  قلمرو ول نمی را شرعا

 تح
 
  هیرفق ی  ولر کیر. سازدینم دیدشرعا

 
توانرد مری شررعا

 یرا اداره کنرد در صرورت نیزمر یرو یاسالم جوام ۀ هم

در  ینداشررته باشررد؛ ولرر دوجررو یخررارج تیکرره محرردود

ریدر خار  م یامر نیون عمال    ی  کنونیشرا  ست؛ین سم

 آن را دخالت در امور کشورها گر یولن ممالک دئمس رایز

امکران  گرریو د شروندیمر یامرر نیدانند و مران  ونرمی

                                                             

 .151-119 ص، 5ا ، همان ،کتاب البیعموسوی خمینی، الله رو د یس. 1
  رسااترۀ صااالحیت و حاادود اختیااارات ولاای»هلاای میردامااادی،  سااید ر.ک.. 6

 ، دسترساااااااای در:«فقیااااااااه ا  منظاااااااار قااااااااانون اساساااااااای
https://www.pasokh.org/fa/Book/View/47489/50741. 
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مرردم  یاسرت  بررا یکشور شررق کیکه در  یهیندارد فق

 1.سکند و بالعک نییبرنامه تع یکشور غرب کی

 :ال ا  منظر دی ری هم قابل طر  استؤپاس  این س .4
اء اولروالعزم اسرت؛ مثرل یرابت از انبیر نیه  نظیت فقیول  

 محردودینی پیجانش
 
تی نردارد یغمبر اسالم است که ذاترا

ن باشرد و از جهرت یاسری در بریا سیرعری یمگرر مران  طب

ررد رسررمی مررادام ی المللررنیقررانون برر ثرراق یو می کرره تعهم

و یرد و هرریرررا نگی یررن نفرروذ ول یونرری جلررو ی قررانون

 یبررای محظرور ویز هریره و نیرت فقیرول ی بررای محذور

 
م
 گرر جهران وجرود نداشرته باشرد ین نقراط دیمسلمی تول

امرا  شرود؛یقضاء عمل م د ویر تقلینظ ی شرعحکم برابر

د قانون را ی ین نفوذ ول یونی جلو ی المللنیو بی اگر تعهم

ت آن یعمررال  از سرررا ی ن نفرروذیرد و مخالفرران ونرریرربگ

  و تیول  نیآنگاه طرف ند ینمای ریجلوگ
م
 هیرفقی عنریی تول

شرررط  ی ن قرردرتیکن ونرریهررر دو معذورنررد  لرر مررردم  و

آن  لیحرر  کرره تحصرر ی)ماننررد اسررتطاعت برررای حصررول

 ی)ماننرد وضرو بررای لیست  بلکه تحصی( ن ستیواجب ن

  یشرا از یاریبس یعنیدست آورد( است؛ هب دینماز که با

؛ و «شررط وجروب»هستند نه  «شرط واجب»  هیفق تیول 

 ه نامردار و مجاهرد نسرتوه یفقی یآن نفوذ حکم ول  ۀننمو

ز  یرو نم تنباکو یان تحریدر جر یرازیالله شتیحضرت آ

                                                             

 .444ص ، همان، ت فقاهت و عدالتیه، والیت فقیوالجوادی آملی، هبدالله . 1
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سرلمان  ۀدربرار  ینیامام خمی یا قضایی یحکم ول نفوذ 

 1است.ی رشد

 یول تیوال ییایقلمرو جغراف ه موضو ب . قانون اساسی نیز2
در  هیفق تیوال ۀرستر یاررچه ا  نظر فقهتوجه کرده است.  هیفق

 یامار ن،یاو ا رناادینما یخاصا ییاجغرافی ۀم ان و محدود
در شاقوق مختلاف  لیباه تفصا ا منادیمم ن و ثابت و البتاه ن

 رانیاا یاسالم یقانون  ار جمهور ،یاما ا  جهت قانون 2 است
 ایا فیات ل ،یالمللانیاقتضاائات و قواهاد ب تیابه جهات رها

ا   ریاغ یم اان ۀدر رساتر هیافق یبارا یو قاانون یرسم یاریاخت
 یریحاال، هکار تعااب نیقرار نداده است. با ا یاسالم یجمهور

امات  یررهب»  و یقانون اساس 23)اصل « امامت امت»مانند 
نشاان  ی  در متن قانون اساسایقانون اساس 149)اصل « اسالم

در اسالم توجه  هیفق تیوال عیوس ۀکه قانون  ار به رستر دهدیم
 .داشته است

دولاات  ۀفایباه هناوان وظ یقاانون اساساا ا دهیادر اصال  آنچاه
 3،ساتشاده ا انیاب یدر قبال ملال اساالم رانیا یاسالم یجمهور

                                                             

 .431 ، صهمان. 1
فقیاه در اختیاارات ولی»محمادتقی مصابا  یازدی،  ر.ک.. جهت اطال  بیشتر 6

  1735بهااار ، 1 ، ش1 ،  حکومووت اسووالمی ۀ، مالاا«خااارا ا  مر هااا
حکومت  ۀ، مال«یح ومت اسالمی و مر های سیاس»محمدجواد الریاانی، 

 .1735 مستان ، 6 ، ش1 ،  اسالمی
اةا َواِحاَدةا َوَأَناا َرب  اْم » ۀکریما ۀ. اصل یاا دهم: باه ح ام آیا7 اُت ْم ُأمی ِإنی َهاِ ِه ُأمی

 هساتند و دولات جمهاوری ک امتیان مسلمان ۀهم  36اا: ی)انب«َفاْهُبُدوِن 
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و  یاسالم یهاائتالف و انساام ملت یبرا یکل یهااستیاتخاه س
 یباه معناا نیاتالش در جهت اتحاد آنهاست و روشن اسات کاه ا

به مسالمانان کشاورها و  یکشورها و امر و نه  ریدخالت در امور د
اصال در  نیاا  ین ته در هن ام تصاو نیا .ستین یجوامع اسالم

 دکتار دیمورد توجه بوده است. شاه زین یقانون اساس یینها یبررس
 : دیفرمایآن م نییاصل است ا در تب نیا که ا  طراحان ا یبهشت

عرالوه   دیآیبه وجود م یاسالم تیبا هو یحکومت یوقت

نگرران  دیرخرود  با یاسرالم ۀبره امرور جامعر یدگیبر رس

 یو اجتمررراع یاخالقررر  یاقتصررراد  یاسررریس تیوضرررع

کره  سرتین معنرا نبردا نیرباشرد. ا زیرمسلمانان جهان ن

د و حکومرررت بخواهرررد قلمررررو خرررود را گسرررترش دهررر

را تحت قردرت خرود درآورد؛  گریدهای و ملتها نیسرزم

دارد  فهیوظ یمعناست که هر حکومت اسالم نیبلکه به ا

و  دبشرتاب گررید یاسرالم یهامسلمانان و دولت کمبه ک

  1.دیمشکالت آنان را برطرف نما

باا » دیاکاه ق دهادیتا کر ما دنژایهاشم دیشه یوقت نیهمچن
اصل اضافه شود،  نیبه ا « رانیاصل هدم مداخله در امور د تیرها

 نیاا  ا: »دیارویاصال ما نیوقت جلسه با خواندن مادد ا سیرئ
                                                                                            

 الف و اتحاد ملل ائت ۀیاست کلی خود را بر پایاست ساسالمی ایران موظف
اسی، اقتصاادی و یر به همل آورد تا وحدت سی یمی قرار دهد و کوش  پالاس

 فرهن ی جهان اسالم را تحقق بخشد.
، 1ا ، هموانکل امور فرهن ی و روابط همومی مالس شاورای اساالمی،  ۀادار . 1

 .456-451 ص
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  ارید یکشاورها اساتیدر س رانیادولات ا ن هیهبارت استشمام ا
 1«.شودینم کند،دخالت 

 ییایااغرافو ج یم ااان تیمحاادود یدارا هیاافق تیااوال نیبنااابرا
 تیااهماال وال ۀفایمسلمانان وظ ۀدر قبال هم هیفق یباشد و ولنمی
مسالمانان  رشیهدم پا  ای یالمللنیب نیاما ارر ا  جهت قوان دارد.

 نسبت به آنهاا معا ور ،او نبود یبرا تیو حاکم تیاهمال وال ۀنی م
 باشد.می

 

                                                             

 .همان. 1



 

 
 
 

  هاهاپرسشپرسش
صال پس ا  پیرو ی انقال  اسالمی ساه ماوا مخالفات باا ا .1

 باره توضیح کوتاهی دهید؟اینوالیت فقیه شاهد هستیم، در
 کنند؟مخالفان والیت فقیه را به چند دسته تقسیم می امام خمینی .5
 ای دارد؟سابقه اسالم  یدر تارآیا والیت مطلقه فقیه   .7
 آمده است؟ در قرآن هیمطلقه فق تیوالآیا  .4
 ت؟مطر  کرده اس آیا والیت مطلقه را فقط امام خمینی .2
هاای اساتبدادی با ح ومت  هیمطلقه فق تیوالتفاوت ماهوی  .1

 چیست؟
 پ یر است؟هزل رهبری در چه صورتی و با چه فرایندی ام ان .3
 چرا رهبری به صورت شورایی نیست؟ .1
بار خاالف ناص  ی باه جاای والیات شاوراییفارد تیوالآیا  .9

 ؟ستنی میکرقرآن
 کند؟آیا والیت فقیه تف یک قوا را نقض نمی .14
 یت فقیه برتر ا  قانون است ؟آیا وال .11
 چ ونه است؟  ی)موضوهیهاد نیبا قوان هیفق یرابطه ول .15
ن هبااان و  یشااورا یفقهااا ،یشاابهه دور، در مثلاا  رهباار ایااآ .17

 مالس خبرران وارد است؟
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 ساالری کدامند؟با مردم فقیهت یوالسا راری نظام دالیل  .14
 وجود دارد؟ ینید یساالرو مردم یدموکراس ی بینتفاوتچه  .12
 العمر است؟یا والیت ولی فقیه مادامآ .11
 ؟ستین یادوره جمهوریریاستهمانند  هیفق یچرا ول .13
 یو رنااه شاره یجارم حقاوق یاسالم ۀانتقاد ا  رهبر جامعآیا  .11

 ؟است
 وجود دارد؟ یرهبر ۀماموه ریو   تیریمد ا انتقاد آیا ام ان  .19
 کرد؟ تیرها یدر انتقاد ا  رهبرچه ن اتی را باید  .54
 ؟ررددیم نیموج  خروا ا  د هیفق تیوالآیا ان ار  .51
ل ا اطاهت  ست،یمعصوم ن هیفق یولآیا درست است که چون  .55

 ؟باشدیقابل قبول نم زین یا  و
یا بار ساایر مسالمین  ران استیه محدود به کشور ایفق یا ولیآ .57

 هم والیت دارد؟
قلمرو جغرافیایی والیت ولی فقیه چه نظر  ۀبارقانون اساسی در .54

 دهد؟می

 



 

 
 
 

  شترشترییمنابع براى مطالعات بمنابع براى مطالعات ب
ها، نهاااد ها و پاساا ابااراهیم کالنتااری، والیاات فقیااه: پرساا . 1

  .1794ها، معارف، نمایندری مقام معظم رهبری در دانش اه
موا ین حقوقی ناظر بر انتقاد ا  دولت و مقامات »باقر انصاری، . 5

، 47، ش 11، فصالنامۀ پاژوه  حقاوق هماومی،   «دولتی
  .1797تابستان 

سید حسن اسالمی، انتقاد و انتقادپ یری، امام خمینی و مفاهیم . 7
  .1719اخالقی، تهران، هروا، 

سانایی ه شاهیفرد و مرضاپوری، امیرحساین باان ییمهران طباطباسید. 4
رنیراناای، والیاات فقیااه )ماموهااۀ موضااوهی بیانااات مقااام معظاام 

هشاق،  در رابطاه باا والیات فقیاه ، تهاران، حادی  راه رهبری
1791. 

هبدالله جوادی آملی، شناخت والیت فقیه شامل صد پرسا  و . 2
  .1737پاس ، قم، مرکز نشر فرهن ی رجاا، 

هلی هوهلم، تاربۀ کارآمادی ح ومات والیای، قام، ساا مان . 1
  .1711انتشارات پژوهش اه فرهن  و اندیشۀ اسالمی، 

ابی : جساتاری در ار یاهلی هوهلام، کارآمادی رهباری والیای. 3
، قم، تاربۀ جمهوری اسالمی ایران در تحقق نظریۀ والیت فقیه
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 .1712سا مان انتشارات پژوهش اه فرهن  و اندیشۀ اسالمی، 
را ی، پاس  به شبهاتی پیرامون والیت فقیه، تهاران، دار یهلی ش. 1

  .1733الصادقین، 
ها، قام، مؤسساۀ ها و پاسا زدی، پرسا یامحمدتقی مصبا  . 9

  . ،1714ینیوهشی امام خمآمو شی و پژ
نامۀ والیت فقیاه )با شناسای اندیشاۀ محمدجواد مهری، در . 14

سیاسی اسالم در هصار غیبات و پاسا  باه شابهات آن ، قام، 
 .1793بوستان کتا ، 



 

 
 
 

  كتابنامهكتابنامه
 .کریمقرآن

  ترجمررۀ محمررد نهججالبالغه جج شررریف الرضرری  محمررد بررن حسررین. 

 .6023دشتی  تهران  الهادی  

  اصرفهان  م سسرۀ رساال لبالحقوق]امام وهارم[. نیالحس بن یعل

 .تیقات و نشر معارف اهل البیتحق

  «توان گفرت اصرل ولیرت فقیره جرزء اصرول مرذهب اسرت؟آیا می»

 .6073مرداد  https://www.porseman.com/article  61دسترسی در: 

 .ق6261  بیروت  م سسة الرسالة  مسندابن حنبل  احمد. 

  ترجمرۀ علللبالشجربع   محمد بن علی. خ صدوق(ی)شیقم بابویهابن

 .6073ن  یسید محمدجواد ذهنی تهرانی  قم  م من

 .6032  تهران  جهان  عیونلبخغارلبالرضا. رررررررررررررررر 

  تهران  دار الکترب اسسرالمیة  نلولتماملبالنعمةیکماللبالد رررررررررررررررر .

6087. 

رت مشروح مذاکرات شورای برازنگری اداره کل قوانین و مقررات. صو

قانون اساسی جمهروری اسرالمی ایرران: جلسرۀ اول ترا وهرارم  

 .6017مجلس شورای اسالمی  

ادارۀ کل امرور فرهنگری و روابر  عمرومی مجلرس شرورای اسرالمی. 

مشروح مذاکرات مجلس  بررسی نهایی قانون اساسی جمهروری 

 .6012اسالمی ایران  مجلس شورای اسالمی  
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  فصرلنامۀ «مفهوم اطالق در ولیت مطلقۀ فقیه»ا  محمدجواد. ارسط

 .30    6033  6  ش علوملسیاسى

ولیت مطلقه  اصطالحی با دو معنا؛ پاسخی بره شربهات ». رررررررررررررررر

 .https://b2n.ir/m75618  دسترسی در: بجتهاد  شبکۀ «کدیور

هرای علمیره    قم  مرکز مدیریت حوزهمدخللعلملفق اسالمی  رضا. 

6072. 

 .ق6268  قم  مجم  الفکر السالمی  بالمکاسبانصاری  مرتضی. 

  «آخررین شراه شریعۀ جهران آیرا مرذهبی برود؟»سی فارسری. بیبی

 //https://www.bbc.com/persian/iranدر:  یدسترسررررررررررررررررررررررررررر

1007_shah_anniv30_eshkevari_religion  63  م.6363جولی 

در:  ی. دسترسرریدفتررر مقررام معظررم رهبررر یگرراه اطررالع رسررانیپا

https://farsi.khamenei.ir/. 
  دسترسررری در: «اطاعرررت از ولررری فقیررره»پرسرررمان دانشرررگاهیان. 

https://www.porseman.com/article  2  6078خرداد. 

ار   قررم  د7صججربالبالنةججا لفججىلاجوتججةلبتسججت تا ب لتبریررزی  جررواد. 

 .دةیقة الشهیالصد

  قم  دار  ررلبالحکملولدررلبالکلمتمیمی آمدی  عبدالواحد بن محمد. 

 .6078الحدیث  

  تهران  گن  ترمینوالوژىلعلملحقوقجعفری لنگرودی  محمدجعفر. 

 .6021دانش  

  قم  مرکز نشرر  :لرهغرىلدرلبسهمیتلفقیوللجوادی آملی  عبدالله. 

 .6030فرهنگی رجاء  

 .6027  قم  اسراء  تلفقاهتلولعدبالتی ،لوللیتلفقیولل ررررررر .ررررررررر

  «در  مهندسررری حکومررت اسرررالمی»صررادقی  عبداللرره. حاجی

6076. 

https://www.bbc.com/persian/iran/
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  تهرران  نجىینجىلتجالحکومجتلدیبزلمعرفجتلدی  علری. یحائری صرفا

 .6076لةالقدر  یل

 .م6362  بیروت  دار روافد  شموللبالشریعةالله  حیدر. حب

هرررای ورررپ انیافرررت جریر بازیسررری سررربرر »ن. ینی  حسررریحسررر

 .66/66/6027  هانیک  روزنامۀ «ییستی دانشجویمارکس

  تهرران  فقره روز  بجوتجةلبلسجت تاعا علی. ای  سیدخامنه ینیحس

6072. 

 .6073  تهران  صهبا  ساال 052بنسانل رررررررررررررررر .

ه رهبرر یربررسری سرطوح و محورهرای جنرا روانری عل»خانی  الهه. 

  https://basij.ir/article/555D8  دسترسرری در: «نقررالبمعظررم ا

 .6076اسفند66

  «مخالفررت بررا ولیررت فقیرره تکررذیب ائمرره اسررت»خبرگررزاری فررار   

  https://www.farsnews.ir/news/000756دسترسررررررررررررررررررررررری در: 

 .6076وریشهر62

  دسترسرررررری در: «هیرررررربیصررررررل  حد»دانشررررررنامۀ اسررررررالمی. 

https://b2n.ir/s01778. 

  تهررران  پهوهشررگاه ىیججتةرتججكلکارآمججدىلحکومجتلولل. ذوعلرم  علرری

 .6023شه اسالمی  یفرهنا و اند

 .68/6/6037  آزبدگانروزنامۀ 

 .66/6/6033  نوروزروزنامۀ 

 ق.6262  قم  قاعد لللضررلولللضربرسیستانی  علی. 

  قرم  م سسرۀ آموزشری و پهوهشری فلس كلسیاسجتنیا  قاسم. شبان

 .  6077نییامام خم

و جریران مخالفرت برا ولیررت  امرام خمینری»ثابرت  ناصرر.  عییشرف

 .6026  بهار67  ش حضور  مجلۀ «فقیه
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  مججالبختلجج لمججنلب خغججاریبتستغصججارلفطوسرری  محمررد بررن حسررن. 

 .تهران  دار الکتب اسسالمیة

 .ق6266  قم  دار المعارف السالمیة  بالغیغة رررررررررررررررر .

واکرراوی »جرروان آراسررته.  نیعسررگری رنررانی  اسررماعیل و حسررعلی

های کلیدی حقوق اساسری برر اسرا  دو نظریرۀ حکومرت م لفه

  62    حکومججتلبسججهمى  فصررلنامۀ «مطلقرره و ولیررت مطلقرره

 .628ر  662    6072  پاییز 70 ش

 .6030لدا  ی  تهران  هاىلحقوقلبساسىست یتاقاضی  ابوالفضل. 

  ترررراریخ ابررررالغ 63/6/6078قررررانون جرررررم سیاسرررری  مصرررروب 

. دسترسررری در: 013/60286  شرررماره ابالغیررره: 2/0/6078

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/968421. 

  دسترسرری در: «ولیررت فقیرره و نواندیشرری دینرری»کرردیور  محسررن. 

https://kadivar.com  62 6071ر یت. 

  تهررران  دارالکتررب السررالمیه  بالکججافىکلینرری  محمررد بررن یعقرروب. 

 .ق6233

ی دربرارۀ یوگو با دکتر عباسعلی کدخرداگفت. »ی  عباسعلییکدخدا

  هججانیک  روزنامررۀ «ابعرراد حقرروقی انتخابررات مجلررس خبرگرران

8/7/6022. 

 .6037  تهران  راه نو  نلولحکومتیستىلبزلدیتلقىلفاشگنجی  اکبر. 

  مجلۀ «حکومت اسالمی و مرزهای سیاسی»لریجانی  محمدجواد. 

 .6038  تابستان 6  ش 6    حکومتلبسهمى

  ترجمررۀ حمیررد عضرردانلو  بىلدرلتججاحلحکومججترسججاال لک  جرران. 

 .6023تهران  نی  

  قم  پهوهشرگاه تحول لسیاسىلولبجتماعىلمعاصرزایی  نجف. لک

 .6073علوم و فرهنا اسالمی  
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 .26    6026  دی و بهمن 06  ش آفتاحماهنامۀ 

 .37    6033  بهمن 28  ش کیانماهنامۀ 

  الکتررب السررالمیه  دارتهررران  ب نوبررتحججامجلسرری  محمرردباقر. 

6016. 

  قم  کتابخانۀ عمومی حضرت رساعلمحقق کرکی  علی بن حسین. 

 .  6012ت الله العظمی مرعشی نجفییآ

 .6076  قم  دار الحدیث  زبنلبالحکم یمشهری  محمد. محمدی ری

اسجىلجمهجورىلیحقجوقلبساسجىلولنهادهجاىلسن. یالردمدنی  جالل

 .6033دار  ی  تهران  پاربنیبسهمىلب

. دسترسی «جمهورىلبسهمىمصاحبه هاشمی رفسنجانی با روزنامۀ »

 .6070بهمن  https://www.asriran.com/fa/news/382244 61در:

  «فقیره در خرار  از مرزهرااختیارات ولی»مصباح یزدی  محمدتقی. 

 .6038  بهار 6  ش 6    حکومتلبسهمىمجلۀ 

  قم  م سسرۀ آموزشری و پهوهشری هاهالولپاسخپرسش ر .ررررررررررررررر

 .  6026امام خمینی

  ترینلحکومت:لکاوشىلدرلنظریكلولیجتلفقیج حکیمان  رررررررررررررررر .

 .  6071نییقم  م سسۀ آموزشی و پهوهشی امام خم

  قم  م سسۀ آموزشی نگاهىلگذربلت لنظریكلولیتلفقی  رررررررررررررررر .

 .  6071امام خمینیو پهوهشی 

  هایىلپیربمونلولیتلفقیج لولحکومجتلدینجىنکت مظاهری  حسین. 

 .6032اصفهان  بصائر  

 .بستحاالكلفرهنگىمعاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در نمسا  

 .6033د  ی  قم  م سسۀ فرهنگی تمه یتلفقیوللمعرفت  محمدهادی. 

قرم  مدرسرة اسمرام   دبیر بالمعارفلفق لمقجارنمکارم شیرازی  ناصر. 

 .  6028طالبعلی بن أبی
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  قررم  دفتررر تبلیغررات حکمججتلحکومججتلفقیجج ممرردوحی  حسررین. 

 .6023اسالمی  

دربسججا لفججىلولیججةلبال قیجج لولفقجج لبالدوالججةلمنتظررری  حسررینعلی. 

   قم  تفکر.بلسهمی 

  تهران  م سسۀ تنظریم صحی كلبمامالله. موسوی خمینی  سید روح

 .  6032و نشر آثار امام خمینی

ن تقرروی یخ حسرریت اللرره شرریرر  تقریررر آحلب صججولیتنقجج رررررررررررررررررر .

 .نییم و نشر آثار امام خمیاشتهاردی  تهران  م سسۀ تنظ

  تهرران  م سسرۀ تنظریم و نشرر آثرار امرام  یجکتجاحلبالغ رررررررررررررررر .

 .  6023خمینی

نشرر آثرار امرام   تهرران  م سسرۀ تنظریم و ولیجتلفقیج  رررررررررررررررر .

 .  6073خمینی

  بالولیةلبلالهیةلبلسهمیةلاولبالحکومجةلبلسجهمیةم من قمی  محمد. 

 ق. 6206قم  جامعۀ مدرسین  

  6    حکومتلبسجهمى  مجلۀ «مبادی ولیت فقیه»م من  محمد. 

 .7    6038  تابستان 6ش 

ه از گسترۀ صالحیت و حدود اختیارات ولری فقیر»علی. ردامادی  سیدیم

  دسترسررررررررررری در: «منظرررررررررررر قرررررررررررانون اساسررررررررررری

https://www.pasokh.org/fa/Book/View/47489/50741. 

  بیرروت  جوبهرلبالکهملفىلشرحلشربع لبتسهمنجفی  محمدحسن. 

 ق.6016اء التراث العربی  یدار إح

عوبعجدلبلیجاملفجىلتیجانلقوبعجدلبلحکجاملولنراقی  احمد بن محمدمهدی. 

 .6038غات اسالمی  ی  قم  دفتر تبلبالحربممهما لمساعللبالحهللول

  دسترسرررری در: «انتفاضررررۀ شررررعبانیۀ عررررراق. »ویکججججىلشججججیع 

https://b2n.ir/z94952  66   م.6366مار 
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  تهرران  اسجىیحقوقلبساسىلولساختارهاىلسمحمد. دیهاشمی  س

 .6076زان  یم

  «آمیز از ولیررت فقیررههای مبالغررهتوصرریف»اللرره. نیا  فر هرردایت

  https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=21359در:  دسترسرررررری

 .6076خرداد  0 

 .3/3/6032  عصرلمانامۀ هفته

 .63/8/6033  هاجرنامۀ هفته
Charles J. Glasser Jr, (ed.), International libel and Privacy 

Handbook: a Global Reference for Journalists, Publishers, 
Webmasters, and Lawyers, New York: Bloomberg Press, 2006, 
Op. cit, pp. 311-12. 

David Kosar, Freedom of Speech and Permissible Degree of 
Criticism o, Judges In the Jurisprudence of the European Court 
of Human Rights and the U.S. courts, CEU, 2007, Op. cit, p. 23. 

https://fa.wikipedia.org/wiki. 
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