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 بر اساسی قانون در( فقیه ولی) رهبری اختیارات حقوقی و فقهی تحلیل بررسی

  (ره) خمینی امام نظریه مبنای
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 چکیده

 ٍلیّ اختیارات درتـارُ فـقْا از تـسیاری.  است  ترخَردار  سال ّسار از تیص قذهتی از اهاهیِ فقِ در «فقیِ ٍالیت» ًظریِّ اصل

 تر، اسالهی جوَْری ًظام عـیٌیّت ٍ ظَْر تا اهرٍزُ. اًذ گفتِ سخي آى  کلیّات از ّوَارُ اهّا، اًذ ًثَدُ ًظر اتّفاق دارای فقیِ

 تِ آى سیاسی ٍ دیٌی قذرت اصـلی خـاستگاُ ٍ ًظام ایي رٍح ٍ قلة، فـقیِ هطلقِ  ٍالیت(، رُ) خویٌی اهام ًظر ٍ  ایذُ اساس

 طرازی ّن ٍ فقیِ ٍلیّ اختیارات گستردگی ٍ اطالق تِ ایطاى  اعتقاد(، رُ) خویٌی اهام فقیِ ٍالیت ًظریِ ٍیژگی. رٍد هی ضوار

 هکتَب ٍ ضفاّی آثار توام در ًگرش ایي. تاضذ هی السالم علیْن ائوِ ٍ آلٍِ  علیِ  اهلل صـلی پیـاهثر حکَهتی اختیارات تا آى

 ٍ ثثات، رٍز ّر، خارجی ٍ داخلی فراٍاى هطکالت ٍجَد تا اسالهی ًظام، اًقالب  پیرٍزی  از پس. خَرد هی چطن تِ ایطاى

 ٍ، تَدُ اٍلیِّ کاماح از خَد تـلکِ، تاضذ ًـوی ضرعی  احـکام هٌحصرتِ فقیِ ٍلیّ اختیارات اهام ًظر از. یافت هی تیطتری استحکام

 سیاسی اًذیطِ دستاٍردّای هْوتریي از فقیِ ٍالیت ًظریِ. است رٍزُ ٍ ًواز هثل فرعی  احکام سایر تر هقذم، لسٍم هَاقع در

، است ًطذُ فقیِ ٍالیت هٌکر کسی ٍ تَدُ ترخَردار فقْا تیي در طَالًی تسیار ای ساتقِ از آى اصل چِ اگر ٍ است تطیع هکتة

 اًقالب پیرٍزی تا. است تراًگیختِ را ضثْاتی ٍ سؤاالت ٍ تَدُ تحث هَرد ّوَارُ غیثت عصر در فقیِ ٍلی تیاراتاخ حذٍد اها

، جاهعِ در آى یافتي عیٌیت ٍ اساسی قاًَى در فقیِ ٍالیت اصل تثثیت ٍ اهلل رحوِ خویٌی اهام رّثری تِ اسالهی ضکَّوٌذ

 . تاضذ هی هطرح ًیس هختلف هحافل در ٍ ضذُ ارترخَرد ای ٍیژُ اّویت از اختیارات پیراهَى تحث

 

 (.رُ) خویٌی اهام ًظریِ، اساسی قاًَى، فقیِ ٍلی، رّثری اختیاراتهای كلیدی:  واژه
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