
 

 

 

 

 

 

 

18 

 

فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات  

8411 زمستان، 4، شماره 7دوره   

18 -817صفحات   

Online ISSN: 6742-7724 

Print ISSN: 6352-6354 

www.irijournals.com 

 «مدظله العالی» ایتحلیل عنصر والیت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خامنه
 

 2، جواد نوری1حجت اله ابراهیمیان

 استادیار و عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم، ایران 8

 دانشجوی دکتری رشته حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم، ایران 2

 

 چکیده

ترین عنصر مبانی نظام جمهوری اسالمی ایران، بحث والیت مطلقه فقیه است که در برقراری واقع اصلییکی از مهمترین و در 

شود و از اهمیت به سزایی برخوردار است. ترین ارکان نظام اسالمی محسوب میحکومت اسالمی و منابع فقه تشیع از اساسی

رخی خواسته یا ناخواسته با طرح موضوعات مختلف سعی گیرد، که باهمیت موضوع از آن جهت بیشتر مورد توجه قرار می

مطلقه و به صورت یک نظریه حکومتی که در عصر معاصر مطرح شده است، و نه دارند والیت مطلقه فقیه را به عنوان حکومت

مستبدانه و دار در اصل اسالم و فقه شیعه اثنی عشری معرفی نمایند و آن را به عنوان یک حکومت به عنوان یک حکومت ریشه

ای )مدظله العالی( داری اسالمی به مردم نشان دهند. در این پژوهش با عنایت از فرمایشات حضرت امام خامنهعاری از حکومت

های عنصر والیت مطلقه فقیه و اینکه این والیت، دنباله همان والیت خدا و پیغمبر او و امامان سعی شده است به بیان ویژگی

رسد، همچنین شرایط احراز شخص ایشان ر زمان غیبت حضرت حجت )عج( به فقیه جامع الشرایط میمعصوم )ع( هست که د

و فرق ولی مطلقه فقیه با استبداد بر اساس احکام اسالمی و با عنایت به اصل مردم ساالری دینی پاسخ داده شود. در واقع، 

« علیهم السالم»اى است از والیت ائمه اطهار  ت و شعبهالشرایط در عصر غیبت اس والیت فقیه به معناى حاکمیت مجتهد جامع

باشد. والیت فقیه و رهبری جامعه و اداره کردن شئون اجتماعی در هر   مى« صلى اهلل علیه وآله»که همان والیت رسول اهلل 

مسلمانان باید از عشری است و ریشه در اصل امامت دارد. و بر اساس مذهب شیعه همه عصر و زمان از ارکان مذهب حقه اثنی

شود. اوامر والئی ولی فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهی او باشند، و این حکم شامل فقهای عظام و مقلدین آنها هم می

امر مسلمین بر هر مکلفی ولو این که فقیه باشد، واجب است. و برای هیچ کسی جایز نیست  اطاعت از دستورات حکومتی ولی

تر است، مخالفت نماید. این در صورتی است که متصدی منصب الیت به این بهانه که خودش شایستهکه با متصدی امور و

های قانونی شناخته شده به مقام والیت رسیده باشد. ولی در غیر این صورت، مسأله به طور کلی تفاوت خواهد کرد. والیت از راه

شود اصل والیت مطلقه فقیه را از دیدگاه امام کیفی محسوب می هایاین مقاله با استفاده از روش تحلیل اسنادی که از روش

 پردازد.های مختلف آن میمورد تحلیل و بررسی قرار داده و به بیان ویژگی« مدظله العالی»ای خامنه

 مردم ساالری دینی، حکومت اسالمیای، والیت مطلقه فقیه، امام خامنههای كلیدی:  واژه
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 مقدمه

ترین عنصر حاکمیت که زعامت حکومت جامعه اسالمی را در زمان ه فقیه در فقه تشیع، به عنوان اصلینظریه والیت مطلق

ای )مدظله بر عهده دارد، مورد تحلیل و بررسی همه فقها مذهب شیعه اثنی عشری، از جمله امام خامنه« عج»غیبت امام عصر

اى  الشرایط در عصر غیبت است و شعبه معناى حاکمیت مجتهد جامعوالیت فقیه به »العالی( قرار گرفته است. از دیدگاه ایشان، 

باشد. والیت فقیه و رهبری   مى« صلى اهلل علیه وآله»که همان والیت رسول اهلل « علیهم السالم»است از والیت ائمه اطهار 

شه در اصل امامت دارد. بر عشری است و ریجامعه و اداره کردن شئون اجتماعی در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقه اثنی

اساس مذهب شیعه، همه مسلمانان باید از اوامر والئی ولی فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهی او باشند، و این حکم شامل 

امر مسلمین بر هر مکلفی ولو این که فقیه باشد،  شود. اطاعت از دستورات حکومتی ولیفقهای عظام و مقلدین آنها هم می

تر است، مخالفت نماید. . و برای هیچ کسی جایز نیست که با متصدی امور والیت به این بهانه که خودش شایستهواجب است

های قانونی شناخته شده به مقام والیت رسیده باشد. ولی در غیر این این در صورتی است که متصدی منصب والیت از راه

ه(. در این پژوهش  8481، دار الوسیله، 81الستفتائات، الجزء االول، ص )اجوبة ا «.صورت، مسأله به طور کلی تفاوت خواهد کرد

سعی شده است به برخی شبهات افراد که خواسته یا ناخواسته با طرح موضوعات مختلف سعی دارند والیت مطلقه فقیه را به 

دار عنوان یک حکومت ریشهمطلقه و به صورت یک نظریه حکومتی که در عصر معاصر مطرح شده است، و نه به عنوان حکومت

داری اسالمی در اصل اسالم و فقه شیعه اثنی عشری معرفی نمایند و آن را به عنوان یک حکومت مستبدانه و عاری از حکومت

ای )مدظله العالی( سعی شده است به بیان به مردم نشان دهند پاسخ داده شود.که با عنایت از فرمایشات حضرت امام خامنه

های عنصر والیت مطلقه فقیه و اینکه این والیت، دنباله همان والیت خدا و پیغمبر او و امامان معصوم و ویژگی جواب این مهم

رسد پاسخ داده شود. عالوه بر این به شرایط احراز )ع( هست که در زمان غیبت حضرت حجت )عج( به فقیه جامع الشرایط می

بر اساس احکام اسالمی و با عنایت به اصل مردم ساالری دینی اشاره شده  شخص ولی فقیه و فرق ولی مطلقه فقیه با استبداد

 است.

های مختلف این عنصر در چگونگی لزوم انجام این پژوهش، بررسی جایگاه والیت مطلقه فقیه و همچنین وجود ویژگی 

یدگاه امام خامنه ای )مدظله العالی( داری اسالمی است. عالوه بر این با بیان شرایط احراز جایگاه ولی مطلقه فقیه از دحکومت

بر مبنای شریعت و قوانین الهی و همچنین نقش مردم در پذیرش شخص ولی فقیه به عنوان حاکم اسالمی است و در ادامه 

سعی شده است به تفاوت موجود بین عنصر ولی مطلقه فقیه با حکومت مطلقه که در واقع همان استبداد و خودکامگی است 

های کیفی است والیت مطلقه فقیه را از دیدگاه امام روش تحلیل اسنادی که از روشود. این پژوهش با استفاده از پاسخ داده ش

ی ایشان، مورد تحلیل و بررسی قرار داده است و دیدگاه ایشان را ها)مدظله العالی( با استفاده از کتب و سخنرانی ایخامنه

ه اسالمی و همچنین نوع حکومت داری و زعامت کل جامعه و حدود اختیارات درباره لزوم وجود ولی مطلقه فقیه در جامع

رهبری ودر نهایت، ارتباط والیت مطلقه فقیه با مردم ساالری دینی نقش مردم در چگونگی انتخاب و پذیرش ایشان و مرزبندی 

 کند.آن با استبداد را بیان می
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 مفاهیم    -1

 مفهوم والیت  1-1 

، نصرت و یاری، متابعت و پیروی و سرپرستی مورد استفاده دوستی است و به معنای حب و «ولی» از والیت اصل و ریشه کلمه

باشد ای )مدظله العالی(، عالوه بر معنای لغوی دارای معنای معنوی نیز میمسئله والیت از دیدگاه امام خامنهگیرد. اما قرار می

والیت »فرمایند: بحث نبوت نیست. ایشان درباره معنای معنوی کلمه والیت میو در واقع دنباله بحث نبوت است، و جدای از 

(. 281:8812ای، خامنه)حسینی« مانددر حقیقت تتمه و ذیل و خاتمه بحث نبوت است. اگر والیت نباشد، نبوت هم ناقص می

اند. محبت و اتصال معنوی بیان نمودههم پیوستگی، اتصال، ارتباط و همچنین در بیانات متعدد عنصر والیت را به معنای به

گی و اتصال شدید یک والیت در اصطالح اولی قرآنی، یعنی به هم پیوستگی و هم جبهه» فرمایند: چنانکه در این زمینه می

دارند، برای یک مقصود دارند تالش و عده انسانی که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحدند، در یک راه قدم بر می

اند. هر چه بیشتر این جبهه باید افرادش به همدیگر متصل باشند و از کنند، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتهکت میحر

های دیگر خودشان را جدا و کنار بگیرند، برای اینکه از بین نروند، هضم نشوند. این های دیگر و قسمتهای دیگر و قطبجبهه

والیت، یعنی اتصال » گونه که اشاره شد از نظر ایشان مانه .(222:8812ایخامنه )حسینی« گویند والیت.را در قرآن می

اش یک چیز فکری، روحی و عملی، والیت خدا و والیت ائمه دو تا نیست. والیت ائمه با والیت پیامبر )ص( دو چیز نیست، همه

ه به آسانی آن دو چیز را نتوان از هم جدا نمود، طوریکاست و این والیت یعنی همان پیوند؛ یعنی ارتباط و اتصال دو چیز، به

خواهم درست در فرهنگ اسالمی کند، وقتی که این ارتباط را مییک آدمی که در زمینه مسائل اسالمی فکر می من به عنوان

بین ما و سه شاخه، اگر » کنم که این ارتباط و این اتصال فکری، روحی و عملی است. در این بفهمم، این جور استنباط می

(. ایشان در ادامه تشریح 17/12/8818)سخنرانی« ائمه، بین ما و خدا، بین ما و پیامبر ارتباط برقرار شد، والیت برقرار است.

اصل معنای والیت، عبارت از نزدیک بودن دو چیز با یکدیگر است. فرض بفرمایید وقتی که دو » د:دارنبیان می، معنای والیت

گویند. شوند و جدا کردن آنها از یکدیگر، به آسانی ممکن نیست، آن را در عربی والیت میابیده میریسمان، محکم به هم ت

والیت، یعنی اتصال و ارتباط و قرب دو چیز به صورت مماس و مستحکم با یکدیگر. همه معانی که برای والیت در لغت ذکر 

هت است که در هر کدام از اینها، به نوعی این قرب و معنای محبت، معنای قیمومیت و بقیه معانی، از این ج -شده است

نزدیکی بین دو طرف والیت وجود دارد. مثالً والیت به معنای محبت است؛ چون محب و محبوب، با یکدیگر یک ارتباط و 

 ( 11/12/8871)سخنرانی در جمع کارگزاران نظام «. اتصال معنوی دارند و جدا کردنشان از یکدیگر، امکان پذیر نیست 

 

 انواع والیت: 1-2 

چنین بیان نمود که والیت، رابطه توان والیت را اینای )مدظله العالی( در مورد ولی و والیت، میبراساس دیدگاه امام خامنه

بندگی و سروری نیست بلکه رابطه براساس محبت و دوستی و یک پیوند قلبی دوسویه است. و دارای انواع مختلفی به شرح 

 :ذیل می باشد

 

 بعد انسانی مفهوم والیت  1-2-1 

دهد. و درباره معنا و مفهوم والیت در انسان، به مورد توجه قرار می« انسانی» والیت را از بعد« مدظله العالی»ایامام خامنه

را پیدا کن،  ولی» فرمایند: ست اشاره دارند و در این مورد میتر با ولیمعنای وابستگی فکری و عملی هر چه بیشتر و روزافزون

https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C
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ولی خدا را بشناس، آن کسی که او ولی حقانی جامعه اسالمی ست، او را مشخص کن، بعد از آنی که مشخص کردی، شخصاً از 

لحاظ فکر، از لحاظ عمل، از لحاظ روحیات، از لحاظ راه و رسم و روش، خودت را به او متصل کن، مرتبط کن، دنبالش راه 

یت این است؛ ولی را بشناسد، فکر ولی را بداند، با ولی هم فکر شود، عمل ولی را بشناسد، با بیفت، حرکت کن. آدم دارای وال

 (.212:8812ای خامنه)حسینی«. ولی هم عمل شود، دنبال او راه بیفتد، این با والیت است

 

 مفهوم والیت « جامعه» بعد اجتماعی 1-2-2 

که ولی در آن جامعه، اوالً مشخص باشد و بدانند که »جامعه به این است  والیت یک« مدظله العالی»ایاز دیدگاه امام خامنه 

های آن جامعه باشد. قطبی باشد که همه جویها و ها، فعالیتاین است ولی؛ ثانیاً منشأ و الهام بخش همه نیروها، نشاط

ای باشد که کند. نقطهها را او اجرا میوندهد و همه قانها را او میشود. مرکزی باشد که همه فرمانها از او سرازیر میسرچشمه

ها به آنجا برگردد، همه به او نگاه کنند، همه دنبال او بروند. موتور زندگی را او روشن بکند در این جامعه، ها و نخهمه رشته

-217: 8812ای، نهخام)حسینی«. راننده و پیش قراول کاروان زندگی در جامعه، او باشد. این جامعه، جامعه دارای والیت است

شود که ای میمدار، انسان به کمال خواهد رسید. جامعه دارای والیت، جامعهدر جامعه والیت» ( همچنین از نظر ایشان، 211

کند. نهال دهد. همه چیزهایی که برای کمال و تعالی انسان، خدا به او داده، اینها را باور میتمام استعدادهای انسانی را رشد می

کند. در این جامعه، ولی یعنی حاکم، همان ها را تقویت میرساند. انسانیتمی سازد. انسانها را به تکاملی را بالنده میانسان

کند. از لحاظ ثروت، عمومی، در راه خدا و دارای ذکر خدا میگردد، جامعه را از لحاظ مشیها به او بر میکسی که همه سررشته

«. سوز کندها را محو و ریشهکند بدیها را اشاعه بدهد، سعی میکند نیکیآورد. سعی میمیتقسیم عادالنه ثروت به وجود 

تمام تالش ائمه )ع( » کنند: ( ایشان به تالش ائمه )ع( در همین راستا اشاره نموده و، بیان می271: 8812، ای)حسینی خامنه

 ( 211: 8812، ای)حسینی خامنه«. اء کنندبرای این بوده که والیت را زنده کنند. جامعه اسالمی را احی

 

 های مثبت و منفی والیت جنبه 1-2-3 

سوره مائده به ابعاد مختلف مثبت و  24تا 28در یک تقسیم بندی دیگر والیت را با اشاره به آیات« مدظله العالی»ایامام خامنه 

در » نمایند.ها معرفی میگیریها و موضعگیریتکنند و بر این اساس ولی را نقطه مرکزی جهمنفی به شرح ذیل تقسیم می

این آیات، هم به جنبه مثبت والیت، یعنی پیوند داخلی، هم به جنبه منفی والیت، یعنی قطع پیوندهای خارجی، هم به آن بعد 

این چیزها اشاره به همه  -ولی یعنی آن قطب، یعنی آن قلب، یعنی آن حاکم و امام -دیگر والیت، یعنی ارتباط و اتصال با ولی

های حفظ پیوستگی»فرمایند: بندی می( و در جایی دیگر در مورد این نوع تقسیم12: 8818ای، خامنه)حسینی«. شده است

های خارجی برای یک جامعه مسلمان، متوقف است بر اینکه یک مرکزیتی، یک قدرت متمرکزی در داخلی و نفی وابستگی

های ها و جناحهای قطبگیریها و موضعگیریها و همه جهتها و فعالیتا همه نشاطجامعه اسالمی وجود داشته باشد ت

مختلف این جامعه را، او رهبری و اداره کند؛ و اسم این ولی است. ولی یعنی فرمانروا؛ یعنی آن کسی که همه نیروها از او باید 

امعه اسالمی، هم از جنبه فکری و هم از جنبه عملی با الهام بگیرد و همه کارها به او باید برگردد. آن کسی که مدیریت ج

 (.277-271: 8812ای، خامنه)حسینی«. اوست، این اسمش ولی است



 هفق و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 18 -817، صفحات 8411 زمستان ،4 شماره ،7 دوره

12 

 

 والیت خدا و غیر خدا  1-2-4 

رند دابندی مفهوم والیت اشاره با اشاره به آیات قرآن در بیان انواع والیت به نوع دیگری از تقسیم« مدظله العالی»ایامام خامنه 

والیت تنها از آن خداوند است. بر این اساس والیت نیز به دو نوع والیت خدا و والیت غیرخدا » فرمایند: و در این باره می

)والیت طاغوت( قابل تقسیم است. در اسالم و نظام اسالمی والیت خداوند حاکم است. این والیت از آن جهت که همراه با 

عنوان والیت یت غیر خدا متمایز است. در قرآن کریم هر والیتی غیر از والیت خدا را بهمحبت، ایمان و همدلی است با وال

(. و 211:8812ای، )حسینی خامنه«. اند. آن کسی که تحت والیت خدا نباشد، تحت والیت طاغوت استطاغوت معرفی کرده

اسالم و محیط اسالمی و محیط معنوی، ناشی از صفای دنیای » فرمایند: در جایی دیگر درباره مفهوم والیت خدا و غیرخدا می

همین والیت اهلل است. این والیت الهی، با والیت خداوند در عالم سیاست و محیط سیاسی، تفاوت جوهری ندارد؛ حقیقت هر 

ت، دو یکی است. لذا در نظام اسالمی، حکومت با محبت، با ایمان، با وحدت و همدلی، همچنین با باهم بودن مردم و حکوم

باهم بودن اجزای حکومت و باهم بودن اجزای مردم است؛ اینهاست که مصداق حقیقی والیت را در جهان متشتت و متفرق و 

)سخنرانی در جمع کارگزاران نظام « دهد که این نظام اسالمی است.کند و نشان میمتنازع، متمایز و مشخص می

27/18/8877.) 

 

 ضرورت وجود والیت فقیه-2

-کند، میای )مدظله العالی( با بیان یک نظم والیی، والیت و حکومت را از آن خداوند و هر آن کس که او تعیین میامام خامنه

دانند. لذا ایشان نیز مانند سایر فقها، حاکمیت بر انسان را ابتدا از آن خداوند، سپس پیامبر )ص(، در مرتبه بعد ائمه )ع( و در 

تنها کسی که » فرمایند:هایی از سوی خدا تعیین شده باشد. لذا در این باره میبا بیان نشانه زمان غیبت نیز فقیه عالم عادل که

تواند طبق مصلحت انسانها، این حق را به هر که بخواهد، بدهد و حق تحکم دارد، خداست و چون خدا حق تحکم دارد، خدا می

-قلدری و زورگویی نیست کار خدا، طبق مصلحت انسان دانیم که کار خدا، بیرون از مصلحت نیست، دیکتاتوری نیست،می

کند امام را، بعد از امام معین کند پیغمبر را، معین میشویم. او معین میکند، ما هم تسلیم میهاست؛ پس بنابراین او معین می

اشد، صفاتی را معین های خاصی تطبیق بکنند. آن کسی که این صفت را داشته بکند آن کسانی را که با معیارها و مالکمی

کند؛ خودش ولی است، گوید اینها بعد از ائمه )ع(، حاکم بر جامعه اسالمی هستند. پس ولی را خدا معین میکند، میمی

های خاصی تطبیق کنند و جور بیایند، آنها معین ها ولی هستند. آن کسانی که با یک معیارها و مالکپبغمبرش ولی است، امام

یاد نموده و چگونگی « امام» (. ایشان از ولی فقیه با عنوان218:8812ای، )حسینی خامنه« مت و خالفتاند برای حکوشده

در جامعه اگر بخواهد همه نیروها به کار بیفتد و همه نیروهای »نمایند: چنین بیان میانتخاب و شرایط این مقام را نیز این

کار بیاید و جامعه بتواند مثل مشت واحدی باشد، در مقابل یت بهصورت یک قدرت متراکمی، به مصالح جمعی بشرجامعه به

های مخاصم؛ احتیاج دارد به یک قدرت متمرکز. به یک دلی احتیاج دارد، به یک قلبی احتیاج دارد ها و قدرتها و صفجناح

خیلی بداند، باید خیلی با تصمیم  این جامعه و این پیکر عمومی امت اسالم. البته شرایطی هم دارد. باید خیلی آگاه باشد، باید

باشد، باید چشمش دارای یک دید دیگری باشد، باید از هیچ چیزی در راه خدا نهراسد، باید وقتی الزم شد خودش را هم فدا 

شود. اینکه گفته گذاریم. امام یعنی حاکم و پیشوایی که از طرف خدا در جامعه معین میکند؛ اسم چنین موجودی را امام می

کند به نشان کند مانند پیامبر )ص( و ائمه )ع( یا با نام معین نمیشود از طرف خدا یعنی یا خدا با نام و نشان معین میمی

کند مانند آن فقیهی که جانشین امام منصوص است؛ خود امامی است، منتها امامی است که با نام معین نشده، با معین می
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شود امام. امام یعنی پیشوا، یعنی حاکم، یعنی زمامدار، یعنی ر او تطبیق کرد، او مینشان معین شده، هر کسی که این نشان ب

روند؛ که باید از سوی خدا باشد، عادل باشد، منصف باشد، با دین باشد، با اراده ها دنبالش میآن کسی که هر جا او برود، انسان

ر آن مقام نیستیم. بدین ترتیب اصل والیت قرآنی وجود امام د هایی که در زمینه امامت هست، که حاالباشد از این قبیل حرف

کند. بعد دیگر والیت یعنی ارتباط مستحکم و نیرومند هر یک از آحاد امت اسالم، در همه حال، با آن قلب امت. را ایجاب می

بودن و درست در افعال و  ها دنبال اوارتباط فکری و ارتباط عملی. یعنی درست از او سرمشق گرفتن، درست در افکار و بینش

 (8812، 242ای، )حسینی خامنه «ها او را پیروی کردنها و حرکترفتار و فعالیت

 

 وجود حکومت اسالمی 2-1 

های وجود والیت فقیه در جامعه اسالمی، تشکیل حکومت بر پایه شریعت اسالم با حکمرانی شخصی است که یکی از ضروریت

شود. امام داشته باشد. بر اساس فقه شیعه این شخص ولی فقیه جامع الشرایط نامیده می ی تصدی آن مقام راشرایط ویژه

ى مباحث اجتماعى  در مقدّمه»فرمایند: ای )مدظله العالی( درباره ضرورت تشکیل حکومت اسالمی و رهبری ولی فقیه میخامنه

ى مباحث اجتماعى اسالم یارى بدهد  تواند ما را در همهیى قابل توجّه و بنیانى وجود دارد که توجّه به آن م اسالم، یک مسئله

ى  ى عمومى جامعه و آن عبارت است از اینکه فکر اسالمى و اعتقاد اسالمى و توحیدى چه تأثیرى در ساخت اجتماعى و پیکره

ردمى که معتقد به ى آنها چه فرقى دارد با م گذارد؛ یعنى آن مردمى که معتقد به خدا هستند، ساخت کلّى جامعهاسالم می

خدا نیستند. آیا اعتقاد به خدا فقط به این است که مردم در دل و در زبان، خدا را قبول کنند و در اعمال فردى خودشان مثل 

اى با هر شکلى، با هر  نماز، روزه، راست گفتن و دروغ گفتن و مسائل شخصى، خدا را در نظر داشته باشند، حاال در هر جامعه

بکنند، عیبى ندارد یا اینکه خیر، اعتقاد به خدا باید در زندگى عمومى مردم معتقد و موحّد منعکس و متجلّى نظامى زندگى 

بشود. شکّى نیست که اعتقاد به خدا فقط براى آباد کردن دل و ذهن انسانى نیست، بلکه اعتقاد به خدا به معناى ساختن 

ى موحّد و  ى به توحید و اعتقاد به خدا، هم در سیستم حکومت جامعه دنیایى است که با این اعتقاد متناسب است... عقیده

هاى اخالقى یکایک افراد این جامعه داراى اثر است که خود این، یک مسلمان، هم در روش اقتصادى این جامعه و هم در روش

کنیم... در با تفصیل بیان نمیبحث مفصّلى است که باالخره باید به این بحث هم رسیدگى بشود اگر چه این بحث را ما اینجا 

اى که مردم آن جامعه اعتقاد به خدا دارند، حکومت آن جامعه باید حکومت مکتب باشد. یعنى مکتب اسالم و شریعت  جامعه

( همچنین ایشان در 8812/2/81هاى نماز جمعه  خطبه« )اسالمى و احکام و مقرّرات اسالمى باید بر زندگى مردم حکومت کند

ى والیت  ایجاد یک حکومت اسالمى بر پایه »فرمایند:رباره ضرورت تشکیل حکومت اسالمی بر پایه والیت فقیه میجای دیگر د

ها ادّعاى حکومت اسالمى کردند، امّا آن  العاده بدیع و تازه است. خیلى فقیه، این چیزى است که براى دنیاى اسالم یک چیز فوق

اى نداشتند، اطّالعى نداشتند. چگونه ممکن  فتند که خودشان از اسالم سررشتهها را به دست گرکسانى رهبرىِ این حکومت

ى اسالمى کسى حکومت بکند که خود او اسالم را نشناسد یا تقیّدِ او به اسالم و به عملِ به اسالم یا دلسوزى او  است بر جامعه

ى حکومت را گذاشت بر  شناسیم، پایهیى که ما میبراى اسالم مورد تردید باشد. این حکومت اسالمى براى اوّلین بار تا آنجا

شناسد، با کتاب و سنّت بیشتر آشناست، و از والیت فقیه. یعنى در رأس حکومت کسى قرار دارد که از دیگران اسالم را بهتر می

؛ این اوّلین هدف که لحاظ تقوا و پایبندى عملى هم ممتاز است. یعنى تقواى او و پایبندى او و دلسوزى او مُبرهَن و واضح است

عالوه بر مطالب بیان شده، ایشان در جمع مردم (22/11/8811ى نماز جمعه  خطبه«. )اى بود العاده بدیع و تازه یک چیز فوق

آن کشورى که همیشه در رأس آن یک عالِم، فقیه، زاهد، » فرمایند:نیشابور درباره ضرورت وجود حکومت اسالمی اینگونه می
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در جمع مردم « )باتقوا باشد، آن کشور امکان انحراف و آن جامعه امکان شکست را براى خود نخواهد داشت.متّقى، وَرِع و 

هاى فراوان  اى اى، یا على خامنه رهبرى هم یک شخص نیست. یک آدم، یک طلبه، یک على خامنه» ( 21/4/8812نیشابور 

ى  ى از ایمان و محبّت و عشق و عاطفه قت برگرفتهدیگرى که هستند، نیست. رهبرى یک عنوان و یک شخصیّت و یک حقی

دهند؛ اهمّیّتى هم ندارد. بنده که اى در راه این حقیقت جان و آبرویشان را می مردم و یک آبروست. صدها نفر مثل على خامنه

د. او حاضر بود براى طور بو چیزى نیستم؛ امام بزرگوار ما هم که به معناى حقیقى کلمه براى این امّت، امام دلها بود، همین

.  (81/4/8871)در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى ایران  «.حفظ نظام و حفظ رهبرى نظام، آبرویش را بدهد

ای )مدظله العالی( از باشد. از دیدگاه امام خامنههای ولی فقیه، اجرای احکام الهی در حکومت اسالمی مییکی دیگر از شاخص

فقیه در جامعه اسالمی باید اجرا کننده قوانین الهی باشد؛ باید عالم بر قوانین اسالم و عادل باشد. لذا ایشان در این لیآنجا که و

ای که مردم آن جامعه اعتقاد به خدا دارند، حکومت آن جامعه، باید حکومت مکتب باشد؛ یعنی در جامعه» فرمایند: باره می

عنوان اجراکننده این احکام در  کام و مقررات اسالمی باید بر زندگی مردم حکومت کند و بهمکتب اسالم و شریعت اسالمی و اح

 تر است که دارای دو صفت بارز و اصلی باشد: تر و شایستهجامعه، آن کسی از همه مناسب

به احکام الهی و قوانین الهی  اول اینکه، این احکام را، شریعت اسالم را، فقه اسالم را از همه بهتر بداند، تسلط و احاطه کامل-

 داشته باشد. 

خصوصیت دوم اینکه انسان آگاه به معارف الهی و فقه الهی، دارای قدرتی باشد که بتواند خود را از گناه، از خطای عمدی -

 شود.مصون بدارد؛ یعنی همان که در عرف فرهنگ اسالمی به آن عدالت گفته می

خواهد احکام الهی و اسالمی را اجرا کند. در قانون کسی که در جامعه اسالمی می شود به آناین دو خصوصیت مربوط می 

عنوان والیت فقیه مجسم و بازگو شده است و نظام والیت فقیه بر قانون اساسی جمهوری اسالمی اساسی ما، این حکم واضح، به

ی عمده این جامعه، والیت فقیه حاضر و موثر هاما و بر شکل کلی جامعه ما، حاکم است؛ یعنی در همه گوشه و کنارهای بخش

-طور کلی سه ویژگی مهم و اساسی را برای ولی فقیه بیان می( همچنین ایشان به212-211، 8818ای، خامنه)حسینی« است.

های (. عالوه بر این، در بحث والیت، بر ارزش84/8/8877)سخنرانی مراسم ارتحال امام )ره(« فقاهت، عدالت ودرایت» دارند:

«. های اسالمی استاساس کارِ تمسّک به والیت هم، تمسّک به ارزش» فرمایند: اسالمی نیز تاکید دارند و در این باره می

های تشکیل حکومت اسالمی بر پایه وجودی ها و مولفه(. یکی دیگر از شاخص11/18/8878)سخنرانی در جمع کاگزاران نظام 

هاست ایشان در تشریح این ویژگی، )مدظله العالی(، برتری حکومت اسالمی بر سایر حکومت ایخامنهولی فقیه از دیدگاه امام

ترین مسائل اجتماعی و سیاسی امروز است و جزو مترقی -که همان والیت فقیه است  -مسئله رهبری» دارند: اینگونه بیان می

یت فقیه یک چیزی است که برای داخل مدارس کنند والتز جمهوری اسالمی یکی از پیشروترین تزهاست. بعضی خیال می

ترین تزهای ترین و مدرناند، این جور نیست. والیت فقیه مترقیاست، مدارس طلبگی بحث والیت فقیه را درست کرده

حکومتی امروز است. والیت فقیه یعنی حاکمیت آن انسانی که تفکر و ایمان و ایدئولوژی حاکم بر جامعه خودش را از همه بهتر 

های مهم ولی فقیه، حکومت (. از سایر شاخصه21/14/8812)سخنرانی در جمع مردم نیشابور « شناسند.وارد است و بهتر می

» مردمی، والیت فقیه است-ای )مدظله العالی( مهمترین اصل حکومت اسالمیاسالمی آن است. از دیدگاه امام خامنه -مردمی

ی باشد، باید خط والیت فقیه در او تحکیم بشود. واال مردمی هم نخواهد بود، اگر بخواهد یک حکومتی مردمی باشد و اسالم

عنوان یک امروز مردم این کشور قانون اساسی و اساس والیت فقیه را به(.» 11/18/8818)سخنرانی « اسالمی هم نخواهد بود 
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ای هیات های نظارت شورای نگهبان )سخنرانی درجمع اعض«. کننداند و زندگی میاصل مهم، بلکه مهمترین اصل پذیرفته

84/88/8874 ) 

 

 انحصار حکومت برای خدا و جانشینان 2-2 

رسد که خدا ای )مدظله العالی( حکومت فقط ازآن خداست و در طول آن به جانشینان خدا در زمین میاز دیدگاه امام خامنه

]در قرآن[ حکومت در اصل، متعلّق به خداست و »ایند: فرمگونه میکند. ایشان در تشریح این موضوع اینها را تعیین میآن

ها آیه در قرآن این مطلب را براى ما  کند. آیات متعدّدى شاید دههیچ شریکى را خداى متّعال در حکومت خود قبول نمی

وَ لَمْ »آشناست. خوانم ببینید به ذهن شما هم توضیح میدهد، که این عباراتى را که من از آیات انتخاب کردم چند جمله را می

کس شریک خدا نیست. آن کسانى که  در حکومت هیچ( 888ى  ى إسراء، بخشى از آیه سوره) « یَکُنْ لَهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْکِ

هاى مردم را متعلّق به خدا و حکومت بر دانند یا حکومت بر دلدانستند و میخودشان را داراى حکومت مستقل از خدا می

وَ ال »کند. دانستند اینها انداداهلل هستند، شرکاءاهلل هستند، که خدا آنها را رد میتعلّق به خودشان میى زندگى را م صحنه

وَ ما »کند. کس را خداى متّعال در حکومت با خود شریک نمی ( هیچ21ى  ى کهف، بخشى از آیه سوره) «یُشْرِکُ فِی حُکْمِهِ أَحَداً

قُلْ أَ غَیْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِیًّا »اى غیر از خدا انسانها ندارند.  ( هیچ ولى817ّى  ى بقره، بخشى از آیه سوره« ) لَکُمْ مِنْ دُونِ اهللِ مِنْ وَلِیٍّ

( آیا من غیر از خدا کسى را به عنوان ولى انتخاب بکنم، در حالى 84ى  ى أنعام، بخشى از آیه سوره« ) فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ

ى آسمان و زمین خداست. اگر انسان زیر بار حکومت کسى قرار است برود باید زیر بار حکومت آن کسى برود که  که آفریننده

ى اوست. که این آیه استداللى هم در کنار مسئله دارد. خب، این حکومت الهى. گفتیم که  قدرت در سراسر آفرینش در قبضه

از طرف خداى متّعال عمالً و در واقعیّت جامعه زمام قدرت مردم را به کند که یک انسانى حکومت خدا آن وقتى تحقّق پیدا می

بله « الحکم الّا هلل»گفتند دست بگیرد. خوارج براى اینکه حکمیّت را و در حقیقت حاکمیّت امیرالمؤمنین را رد بکنند می

-( امّا شما این را نمیى چهلم غه، خطبهالبال نهج« )الحکم اال هلل»گوید من هم قبول دارم که کند میامیرالمؤمنین تصدیق می

یعنى امیرالمؤمنان و حاکم و زمامدار مردم خداست. خب حاال هر « ال امره اال هلل»خواهید بگویید که خواهید بگویید، شما می

. کسى خودش را به خدا نسبت خواهد داد، در جامعه حکومت خدا باید در حکومت و امارت و والیت یک انسانى مجسّم بشود

ى اوّل حاکم الهى  ها هستند؟ پیغمبران، در درجه هایى، این انسانها کىکند به انسانپس خداى متّعال این حکومت را تنفیذ می

اند. که باز این هم در قرآن در آیات متعدّدى مورد توجّه قرار گرفته، یک جا از قول مؤمنین خطاب به خداى متّعال  پیغمبران

( براى ما از سوى 72ى  ى نساء، بخشى از آیه سوره« )وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا»خدا عرض کردند فرماید که مؤمنین به می

( 22ى  ى مائده، بخشى از آیه سوره« ) إِنَّما وَلِیُّکُمُ اهللُ وَ رَسُولُهُ»ى دیگر میفرماید که  خود یک ولى و حاکم قرار بده. یا در آیه

د، نه اینکه رسول شریک خداست چون خدا شریک را قبول نمیکند، رسول نایب خداست، جانشین ان ولىّ شما خدا و رسول

ى  سوره« )ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»ى دیگر  در یک آیه خداست، مظهر حاکمیّت و والیت خداست. یا

فرماید آنچه را که پیامبر به شما گفت آن را از او بپذیرید، آنچه شما را از د. میاى دار ( این آیه یک نکته7ى  حشر، بخشى از آیه

دهد که این سخن خطاب به مؤمنینى است که اصل وحى خدا و آن نهى کرد، از آن اجتناب کنید. ظاهر این سخن نشان می

گوید هر چه پیغمبر الهى و به اینها خدا می اند آیات قرآن را و احکام دین خدا را قبول کردند. وحى خدا را از پیغمبر گرفته

گفت قبول کنید. پس روشن است که هر چه پیغمبر گفت، منظور احکام شرعى نیست. چون این مردم احکام شرعى را از 

به گوید اگر این پیغمبر گوید، میپیغمبر گرفتند به آن ایمان آوردند به آن عمل هم کردند، این یک چیز اضافه را به مردم می
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شما حکمى داد دستورى داد، اجراى کارى را خواست، دخالت در جان و نفس و مال شما کرد، شما باید آن را قبول کنید. 

یعنى همان حکم حکومتى، یعنى آن دخالت اجرایى در امور مردم. خب، پس والیت الهى به پیغمبر منتقل شد، از پیغمبر هم 

ه غیر پیغمبر منتقل شده است. حاال به کى منتقل شده، این بین فرق مسلمین ى مسلمین، والیت و حکومت ب به اتّفاق همه

ى معصومین که دوازده نفر  محل اختالف است. شیعه در این بین معتقد است که والیت پیغمبر منتقل شده است به ائمّه

لفاى چهارگانه و بعد از آن هم به هستند. برادران اهل سنّت این را اعتقاد ندارند و معتقدند که والیت از سوى پیغمبر به خ

ها پذیرفته شده اند منتقل شده. یعنى امروز در دنیاى اسالم این مطلب میان مسلمان کسانى که داراى والیتِ امر و حکومت بوده

دم داراى قدرت ( بود یعنى از خود مردم، از میان مر21ى  ى نساء، بخشى از آیه سوره« ) أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»است که اگر کسى 

اند به افراد دیگرى در  حاکمیّت شد، اطاعت او واجب است. یعنى اطاعت از پیغمبر را به عنوان حاکمیّت، مسلمانها منتقل کرده

هاى مختلف. البتّه بعضى ممکن است از برادران اهل سنّت عقاید افراطى در این مورد داشته باشند و ى بشرى به شکل جامعه

ى  دین بود اطاعت او هم واجب است. لکن مسلّماً عدّه ن حاکم هر جور بود، فاسق بود، فاجر بود، وابسته بود، بىتصوّر کنند که ای

سنّت برادران سنّى ما معتقد هستند بر اینکه حکومت اسالمى که متعلّق به پیغمبر بود، این  زیادى از مسلمانها، مسلمانان اهل

اى داریم  ى و بدون فسق و الحاد و فجور منتقل خواهد شد. ما در این میان یک عقیدهبه انسانهایى با یک شرایط عادى و معمول

که اگر آن را بر دنیاى اسالم عرضه کنیم، دنیاى اسالم آن را به احتمال زیاد خواهد پذیرفت و خواهد پسندید. ما میگوییم 

ى خالفت در صدر اسالم را نمیخواهیم  مسئله کارى به دوران صدر اسالم حاال نداریم، بحث و دعواى بین شیعه و سنّى در

مطرح کنیم و مایل نیستیم که مطرح بشود.امّا در دوران غیبت، یعنى در همان دورانى که ما هم معتقدیم که امام معصومى در 

ای منه( همچنین امام خا81/88/8811هاى نماز جمعه  خطبه) ؟ جامعه وجود ندارد؛ این حکومت متعلّق به کى باشد بهتر است

ها قرار داده و والیت فقیه را های فقیه، حکومت مبتنی بر والیت فقیه را در مقابل سایر حکومت)مدظله العالی( بر اساس ویژگی

والیت فقیه یک نظم است در جامعه. یعنی یک چیز کنده از مجموع » فرمایند:نمایند. چنانکه میعنوان یک نظام معرفی میبه

است، در جامعه است. اگر بخواهیم آن تصور درست از مفهوم والیت فقیه را با یک بیان فارسی قابل جامعه نیست، یک نظام 

هاست، حکومت اندیشمندان اعتقادی است در جامعه؛ این معنای والیت فهم برای همه ارائه دهیم، معنایش حکومت ایدئولوگ

ها و داران، حکومت کارگران و انواع و اقسام حکومتمایهفقیه است، در مقابل حکومت نظامیان، حکومت زورمداران، حکومت سر

نظران در اعتقاد این جامعه. والیت فقیه، یعنی حکومت دین شود، این والیت فقیه یعنی حکومت صاحبتزهایی که مطرح می

مهور نیست بلکه نظران در اندیشه اسالمی. حکومت در اینجا به معنای رئیس دولت، یا رئیس جشناسان، اسالم شناسان، صاحب

معنایش این است که آن کسی که در امور جامعه، صاحب نظر نهایی است، باید فقیه باشد. البته رئیس جمهور را هم او تنفیذ 

 (.7/82/8818 )سخنرانی« شود. بدین ترتیب والیت فقیه، یک نظام است.کند، بقیه چیزها هم از آن طریق درست میمی

 

 معصوم در دوران غیبت ولی فقیه جانشین امام 2-3 

کنند؛ حکومت در زمان غیبت امام ای )مدظله العالی( ضمن آنکه به صراحت به الهی بودن والیت فقیه اشاره میامام خامنه

در دوران غیبت کبری، هم » فرمایند:باره میدانند. لذا در این)عج( را مخصوص فقیه جامع الشرایط یا به عبارتی ولی فقیه می

م قطعی و صریح عقل و هم بر حسب ادله اسالمی و شرعی، این والیت و این حاکمیت مخصوص است به انسان به حسب حک

شناس، عادل، بصیر به اوضاع و احوال زمان، یعنی فقیه. و عرض کردیم که این سلسله مراتب حکومت الهی و والیت الهی دین

گونه االصول بین فرق اسالمی، هیچه جامع الشرایط است، علیترین افراد برای حکومت، فقیاست و در اینکه امروز شایسته
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تر باشد، تر است که به معیارهای اسالمی نزدیککسی از همه شایستهاختالفی نیست و همه قبول دارند که در هر شرایطی، آن

ت تدبیر، یعنی همان چیزی یعنی فقیه، جامع الشرایط، عادل، عالم و مخالف با هوای نفس و بصیر به اوضاع زمان و دارای قدر

)خطبه نماز جمعه « عنوان والیت فقیه شناختیم.که ما در قانون اساسی جمهوری اسالمی و در نظام این جمهوری به

والیت فقیه از موضوعاتی است که »دارند: بیان می ( همانگونه که امام خمینی )ره( در ابتدای کتاب والیت فقیه17/82/8811

ای )مدظله العالی( نیز ضمن آنکه والیت فقیه امام خامنه« شود و چندان به برهان احتیاج ندارد...دیق میتصور آنها موجب تص

عالوه بر این، از نظر . شمارند؛ به اتفاق نظر فقها بر روی اصل موضوع والیت فقیه تأکید دارندرا از جمله واضحات اسالم بر می

« توسعه و تضییقش تفاوتی بین علما وجود داشته جزء واضحات فقه اسالم است.موضوع والیت فقیه، ولو مقداری در » ایشان 

لذا اگر حکومتی تشکیل شود و در رأس آن، ( » 14/88/8871)سخنرانی در جمع اعضای هیئت علمی کنگره امام خمینی )ره( 

گناه و مطیع خداست؛ هیچ چیز  دار در مقابلکسی قرار گیرد که به فرض عالم به دین است، عالم به معنویات است، خویشتن

تر نیست. لذا والیت فقیه موضوعی نیست که ما درباره تر و ضروریتر و فوریبخشبرای بشریت از این حکومت مفیدتر، نجات

اصل آن دچار مشکل باشیم و بخواهیم مشروعیت آن را ثابت نماییم؛ چون جزو واضحات اسالم است. اصل والیت فقیه را هیچ 

ای اسالم، از اول ظهور اسالم تاکنون منکر نشده است. البته در وسعت دایره این والیت بحث است. و مسلماً روشن یک از فقه

کنند، کسانی که با مسائل سیاسی در جوامع بشری آشنایی ندارند، کسانی که است، کسانی که به موضوع حکومت فکر نمی

صورت کامل، نه امکان دارد و نه بدون حاکمیت دین، عمل به دین بهدانند عمل به دین، متوقف بر حاکمیت دین است و نمی

)سخنرانی در جمع کارگزاران «. دانند و از آنها توقع هم نیست اصالً قابل تصور است، دایره والیت فقیه را در این وسعت نمی

 (.22/88/8872نظام 

 

 والیت فقیه برای هدایت جامعه 2-4 

-باره میعنصر والیت فقیه را برای هدایت جامعه امری ضروری و اجتناب ناپذبر دانسته و دراین ای )مدظله العالی(امام خامنه

کنند و امام ى والیت فقیه عادل تکیه می قدر روى مسئله اینکه علماى اسالم و ملّت انقالبى ما و دلسوزان جامعه، این»فرمایند: 

ى  ى معنوى را از جامعه شمردند، به خاطر همین بود که اگر این مسئلهم میقدر مه بزرگوار ما )رضوان اهلل تعالى علیه( آن را آن

هاى غربى براى آنها اصل بود، در هاى غربى بودند و ارزشکه آن کسانى که دلسپرده به روش همچنان -مان سلب بکنیم اسالمی

و اگر ما این اشتباه را  -ربى عمل بکنند هاى غ خواستند در سالهاى اوّل، به همان شیوهى اسالمى، می باب حکومت در جامعه

هاى ى حکومت و مدیریّت جامعه، مالک و معیار اسالمى را فراموش بکنیم و به سمت همان فرم کردیم و بکنیم که در مسئلهمی

ماها بارها شاید این حدیث را  کننده است. ى اسالمى ما از بین خواهد رفت. این نقطه، تعیین رایج دنیایى برویم، معناى جامعه

االسالم اطاعت اماما جائرا لیس من اهلل عزوجل و ان کانت الرعیه  العذبن کل رعیة فی»ایم که  ایم و نقل کرده ایم و شنیده گفته

االسالم اطاعت اماما هادیا من اهلل عز و جل و ان کانت الرعیه فی اعمالها ظالمه  فی اعمالها بره تقیه والعفون عن کل رعیه فی

( حاصل، اینکه اگر دستگاه مدیریّت جامعه، صالح و سالم باشد، خطاهاى متن جامعه، قابل 881، ص 22بحاراألنوار، ج « )مسیئه

وجود نخواهد آورد. امّا اگر مدیریّت و رأس جامعه، از صالح و سالمت و عدل و تقوا و  اغماض است و در مسیر جامعه، مشکلى به

ى مردم، نمیتواند این جامعه را به  مردم صالح هم وجود داشته باشد، آن صالح بدنهورع و استقامت دور باشد، ولو در میان 

قدر  کننده در یک جامعه، این ى مدیریّت و دستگاه اداره سرمنزل مطلوب هدایت کند. یعنى تأثیر رأس قلّه و هرم و مجموعه

ى غدیر، یعنى گزینش علم و تقوا و جهاد و  مسئلهقدر تکیه میکنیم.  ى غدیر، این العاده است. این است که ما روى مسئله فوق
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ورع و فداکارى در راه خدا و سبقت در ایمان و اسالم و تکیه روى اینها در تشخیص و تعیین مدیریّت جامعه. این قضیّه، یک 

ست و میتواند ى مسلمانان، آموزنده و حاوى درس ا ى ارزشى است. به این معنا، غدیر نه براى شیعیان، بلکه براى همه قضیّه

اى بشویم و نباید بشویم. عید  اى و طایفه ها، وارد بحثهاى فرقه مورد تجلیل و تکریم قرار بگیرد که حاال نمیخواهیم در این زمینه

(. بر 8811/4/21در دیدار کارگزاران نظام ) ى یک امر حسّاس و مهم است غدیر، حقیقتاً براى مردم عید است؛ چون به یادآورنده

نظیر، نو و بدیع در ای )مدظله العالی( والیت فقیه مطرح شده توسط امام خمینی )ره(، حرفی بیدگاه امام خامنهاساس دی

عنوان حکومت والیت فقیه مطرح چیزی که در قانون اساسی و در کلمات امام و در عرف انقالب به» دنیاست. از نظر ایشان 

ای اسالمی یک حرف نو در دنیا بود. واقعاً در این قضیه، انقالب نوآوریاست، یک حرف کامالً نو در دنیاست. اساس حکومت 

کردند، نبود؛ اصالً شباهتی با نظایر خودش ها مات شدند. این به هیچ وجه شبیه چیزهایی که بعداً تشبیه میکرد که حریف

الیت فقیه مطرح است، یک حرف عنوان حکومت ونداشت. چیزی که در قانون اساسی و در کلمات امام و در عرف انقالب به

کامالً نو در دنیاست. البته ممکن است گفته شود والیت فقیه یک تعبیر عربی و آخوندی و طلبگی و کتابی است؛ در حالیکه 

دانیم تخلف نخواهد این مفهوم بسیار نو و جدید است و معنای آن این است که ما در رأس حکومت، کسی را قرار دهیم که می

خواهیم کسی را در رأس حکومت های دنیا از کجاست. ما میبینید گرفتاریچیز خیلی مهمی است. شما االن میکرد. این 

-کند. ممکن است ما اشتباه کرده باشیم و او تخلف کند. از هر وقت فهمیدیم تخلف کرده، میدانیم تخلف نمیبگذاریم که می

م هم این را قبول دارند. این نکته خیلی بدیعی در مبنای حکومت در فهمیم حضور او در این منصب به جا نیست؛ خودش و مرد

» ای )مدظله العالی( (. در اندیشه امام خامنه84/88/8817)سخنرانی در مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی )ره( «. دنیاست

فقیه هیج یک از امور مشروعیت  مشروعیت قوا اجرایی و حتی تقنینی برگرفته از والیت فقیه است. در صورت عدم تأیید ولی

)سخنرانی در جمع اعضای هیئت علمی کنگره امام «. ندارند. چرا که از نظر ایشان والیت فقیه مبنای بسیار مستحکمی دارد

لذا بنا بر مبانی فقهی اسالمی و بنابر اصل والیت فقیه، وضع قانون برای هیچ کس جایز نیست و از (.» 4/88/8871خمینی )ره( 

گذاری هم اعتبارش به اتکا به والیت فقیه است. قوه مجریه هم کس مشروع نیست، مگر ولی فقیه. یعنی در حقیقت، قانونهیچ 

هایی اعتبارش به اتکا و امضا و تنفیذ ولی فقیه است، که اگر ولی فقیه اجازه ندهد و تنفیذ نکند و امضا نکند، تمام این دستگاه

است و واجب االطاعه و  گذاری، چه اجرائیات؛ کارهایشان بدون دلیل و بدون حقه قانونکه در مملکت مشغول کار هستند، چ

کنند. در حقیقت والیت فقیه مثل الزامی نیست. به خاطر ارتباط و اتصال به ولی فقیه است که اینها همه مشروعیت پیدا می

 (.8818، 271ای )حسینی خامنه« روحی است در کالبد نظام.

 

 فقیه شرایط ولی -3

ترین الزام عنصر ولی فقیه، شرایط احراز فردی است که قرار است به عنوان ولی مطلقه فقیه زعامت حکومت ترین و مهماساسی

جامعه اسالمی را بر عهده گیرد. البته این مهم در قانون اساسی به صراحت به آن اشاره شده اما در ادامه به بیان دیدگاه امام 

ای )مدظله العالی( در تشریح شرایط ولی فقیه در ابتدا به ی( در این رابطه خواهیم پرداخت. امام خامنهای )مدظله العالخامنه

پردازد که قرار است شخصی به عنوان ولی فقیه زعامت آن را بر عهده داشته باشد. ایشان در این ای میبیان ویژگی های جامعه

النّبى است، قاعدتاً والیت فقیه در  ى مدینه ى مدنى به معناى جامعه ر جامعه؟ اگ ى مدنى چیست تعریف جامعه» فرمایند:باره می

النّبى، حکومت، حکومت دین است و والیت فقیه هم به معناى  ى امور است؛ چون در مدینه النّبى، در رأس همه ى مدینه جامعه

ارهایى وجود دارد که این معیارها در والیت و حکومتِ یک شخص نیست؛ حکومتِ یک معیار و در واقع یک شخصیّت است. معی
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تواند پیدا کند که در جامعه به وظایفى که براى ولىّ فقیه معیّن شده، رسیدگى کند. هرجایى تحقّق یابد، این خصوصیّت را می

ها حاکمیّتى مقرّرات عالم در باب حکومت که در قوانین آنها  به نظر من به این نکته باید توجّه و افتخار کرد که برخالف همه

شود، چون اساساً مسئولیّت او عنوان ولىّ فقیه مشخّص می یک حالت غیر قابل خدشه دارند در نظام اسالمى، آن کسى که به

ى مجلس خبرگان، تشخیص این  شود. وظیفهخود ساقط می خودى مبتنى بر معیارهاست، چنانچه این معیارها را از دست داد، به

فهمند که فهمند که بله؛ ولىّ فقیه ندارند. تا فهمیدند که این معیارها در این آقا نیست، مید، میقضیّه است. اگر تشخیص دادن

ى  شود. به نظر ما این نکتهولىّ فقیه ندارند؛ باید بروند دنبال یک ولىّ فقیه دیگر. محتاج نیست عزلش کنند؛ خودش منعزل می

 (4/82/8877ن مسئول و سردبیران نشریات دانشجویى ى پرسش و پاسخ با مدیرا در جلسهخیلى مهمّى است. )

 

 فقاهت و عدالت 3-1

کند و در این باره ای )مدظله العالی( در بیان شرایط ولی فقیه به موضوع فقاهت و عدالت شخص ولی فقیه اشاره میامام خامنه

ى  عنوان اجراکننده مردم حکومت کند و به مکتب اسالم و شریعت اسالمى و احکام و مقرّرات اسالمى باید بر زندگى»فرمایند:می

تر است که داراى دو صفت بارز و اصلى باشد، اوّل اینکه این احکام  تر و شایسته این احکام در جامعه، آن کسى از همه مناسب

شته باشد. ى کامل به احکام الهى و قوانین الهى دا را، شریعت اسالم را، فقه اسالم را از همه بهتر بداند، تسلّط و احاطه

فقاهت داشته باشد بتواند  به احکام اسالمى و به قرآن کامالً مسلّط باشد. یعنى قدرت (8812/2/81هاى نماز جمعه  خطبه)

اسالم را بفهمد، دین را بشناسد، احکام الهى را از مستندات آن کشف کند، با قرآن مأنوس باشد، با سنّت انس داشته باشد و 

این نظر امام  »فرمایند:( در ادامه ایشان در باره این مهم می8811/88/81هاى نماز جمعه  خطبهاشد. )توانایى استنباط داشته ب

بود و اعتقاد ایشان این بود که رهبرى شرطش مرجعیّت نیست، شرط رهبرىِ بر مبناى والیت فقیه فقاهت است، اجتهاد، نه 

خودش  -ز او تقلید میکنند در امور دینشان، در ما هم هست مرجعیّت. مرجع آن کسى است که هم فقیه است هم مردم دیگر ا

)در دیدار شوراى مرکزى دفتر تحکیم  یک جریان فکرى است که یک معناى فکرى، و یک مفهوم ارزنده و آموزنده دارد.

 (88/11/8871وحدت

 

 درایت و كفایت 3-2

غیر »ای رسیدن به این جایگاه است. از منظر ایشان یکی دیگر از شرایط ویژه شخص ولی فقیه داشتن درایت و کفایت الزم بر 

از فقاهت و عدالت، درایت و کفایت هم الزم است. انسانى باشد که داراى درایت الزم باشد، هوشمند باشد، زمان را بشناسد، 

خودِ این کفایت،  دشمنان اسالم را بشناسد، دنیا را بشناسد و با توجّه به اینکه شرط اساسى یعنى فقاهت، عدالت و کفایت که

]کفایت،  کفایت ذهنى و کفایت عملى است، هم درایت باید داشته باشد و هوشمند باشد و هم قدرت اداره و تدبیر داشته باشد...

[ یک شرط قهرى و عقلى است. کسى که کفایت اداره ندارد، این را نمیشود زمامدار امور هیچ کارى کرد، حتّى کار کوچک؛ 

هاى نماز  خطبهى امور مسلمین، این هم یک شرط قهرى است. ) ن کار را داشته باشد چه برسد به ادارهمگر اینکه کفایت آ

شناس هم  شناس و مردم شناس و جریان ها نجات بدهد، باید عالَم ( اگر بخواهد جامعه را از لغزش در پرتگاه81/88/8811جمعه 

 (12/8812/ 81جمعه هاى نماز  )خطبه باشد، داراى حکمت سیاسى هم باید باشد.
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 های عنصر والیت مطلقه فقیهویژگی-4

ای )مدظله العالی( امام جمعه و رئیس جمهور وقت، در خطبه امام خامنه 8811در تشریح نظریه والیت مطلقه فقیه، در سال 

های در این ا، سوئ برداشتهنماز جمعه در مورد والیت مطلقه فقیه بیاناتی را ایراد نمودند که در آن زمان با انعکاس در نشریه

اقدام دولت اسالمی، در برقرارکردن شروط » زمینه صورت گرفت اما ایشان درباره والیت مطلقه فقیه این چنین فرموده بودند:

تواند هر شرطی را بر دوش الزامی به معنای برهم زدن قوانین و احکام پذیرفته شده اسالمی نیست... امام که فرمودند دولت می

« رما بگذارد، این هر شرطی نیست، آن شرطی است که در چهارچوب احکام پذیرفته شده اسالم است و نه فراتر از آن.کارف

داشت که برخی این طور (. اما سوئ برداشت صورت گرفته در این زمینه این مطلب را بیان می88/81/8811)خطبه نماز جمعه 

انین اجاره و مضاربه، احکام شرعیه و فتاوای پذیرفته شده مسلم را نقض کرد شود قواز فرمایشات ایشان استنباط کردند که می

این شایعه است، ببینید » تواند برخالف احکام اسالمی شرط بگذارد، که ایشان در جواب این سوئ برداشت فرمودند:و دولت می

ای باعث شد امام خمینی )ره( طی نامه(. این رویداد 88/81/8811قضیه چقدر روشن و جامع االطراف است )خطبه نماز جمعه 

ای )مدظله ( بعد از این واقعه، امام خامنه871: 8871، 21بردارند. )صحیفه نور، ج « ابتکار والیت مطلقه فقیه» تاریخی پرده از 

ابراز « فقیه والیت مطلقه» العالی( منظور خود را به صورت روشن بیان نموده و خطاب به امام )ره( اعتقاد خود را به برمبنای

برمبنای فقهی حضرتعالی که این جانب سالها پیش آن را » ای )مدظله العالی( به ایشان آمده است: دارند، در نامه امام خامنهمی

ام موارد و احکام مرقومه در نامه حضرتعالی جزو مسلمات است و بنده از حضرتعالی آموخته و پذیرفته و براساس آن مشی کرده

های نماز جمعه چیزی است که در صورت لزوم مشروحاً بیان خواهد قبول دارم، مقصود از حدود شرعیه در خطبههمه آنها را 

امام خمینی )ره( نیز در پاسخ ضمن تجلیل از ایشان آن را تأیید نمودند. ایشان محدوده حاکمیت والیت فقیه را به « شد

شناسند. بر اساس ا در جهت مصالح جامعه برای ولی فقیه میگستردگی حاکمیت فقه دانسته و همچنین اختیارات وسیعی ر

 بندی نمود. توان به شکل زیر دستهبیانات و نظرات ایشان اختیارات ولی فقیه در والیت مطلقه را می

 

 حدود حاكمیت فقیه، حدود حاكمیت فقه 4-1 

دارند که اختیارات فقیه به گستردگی ه بیان میای )مدظله العالی( در تشریح نظریه والیت مطلقه فقیه، این گونامام خامنه

حدود والیت و حاکمیت فقیه، همان حدود فقه است. تا هر »حدود فقه در عرصه زندگی فردی و اجتماعی است. از نظر ایشان: 

چون جای زندگی بشر که فقه اسالمی، یعنی احکام الهی گسترده است، والیت و حاکمیت فقیه هم تا همان جا گسترده است. 

داند و همه مسائل سیاسی، اقتصادی، فردی، دانیم که فقه اسالمی، هیچ امری از امور زندگی بشر را از حکم الهی، بیرون نمیمی

اجتماعی، مشمول حکم الهی است، پس حاکمیت ولی فقیه هم شامل همه امور فردی و امور اجتماعی و امور سیاسی و امور 

ای، المللی و همه چیزهایی است که در قلمرو حکم اسالمی و شرعی است. )حسینی خامنهاقتصادی و امور نظامی و امور بین

ای که امام آوردند و حکومت اسالمی و والیت فقیه»دارند: ( همچنین ایشان در جای دیگر در این باب بیان می271، 8818

حکومت دین و حکومت شریعت، به همین  ابتکار و مطرح کردند به همان معنای حکومت اسالمی است؛ یعنی حکومت اسالم،

 ( 4/88/8871معنا فهمیده شود )سخنرانی در جمع اعضای هیئت علمی کنگره امام خمینی )ره( 
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 حفظ نظام و انقالب 4-2 

ای )مدظله العالی( حفظ نظام و انقالب است. ایشان در این های ولی فقیه از دیدگاه امام خامنهیکی دیگر از مهمترین ویژگی

ى شما آقایان مسئوالن کشور  ى کشور به عهده مسئولیّت رهبرى، حفظ نظام و انقالب است. اداره» دارند:ره اینچنین بیان میبا

هاى ى اصلى رهبرى این است که مراقب باشد این بخش کنید و وظیفهاست. هرکدام از شما در بخش خودتان کشور را اداره می

)در دیدار  و انقالب نزنند. هرجا چنین آهنگى به وجود بیاید، جاى حضور رهبرى است.مختلف آهنگ ناساز با نظام و اسالم 

 (81/4/8871مسئوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى ایران 

 

 هامدیریت كالن و حفظ آرمان 4-3 

له العالی( در این تشریح ای )مدظباشد. امام خامنههای اصلی شخص ولی فقیه میها از دیگر ویژگیمدیریت کالن و حفظ آرمان

رهبرى یک مدیریّت است؛ البتّه مدیریّت اجرایى نیست. این اشکال و اشتباه هم در طول زمان، از اوّل » فرمایند:این مهم می

انقالب تا امروز، در بعضى از تبلیغات ادامه دارد. اینجور تلقّى کنند که رهبرى یک مدیریّت اجرایى است؛ نه، مدیریّت اجرایى، 

ى  ضوابط مشخّصى دارد، معلوم است، مسئولین معیّنى دارد؛ در قوّه ى مجریّه مشخّص است. مدیریّت اجرایى در بخش قوّه

ى مقنّنه هم که معلوم است.  هایى دارند؛ قوّههمین طور، هر کدام مسئولیّت -که آن هم مدیریّت اجرایى است  -قضائیّه هم 

در واقع رهبرى، یک مدیریّت کالن  به این معنا که از حرکت کلّى نظام مراقبت کند. رهبرى، ناظر بر اینهاست. به چه معنا؟

هاى گوناگون را به بعضى از ها، مدیریّتها و ضرورت ارزشى است. همین طور که اشاره کردم، گاهى اوقات فشارها، مضیقه

گذارد چنین اتّفاقى بیفتد. این مسئولیّت بسیار کند؛ رهبرى بایستى مراقب باشد، نهاى غیرالزم یا غیرجائز وادار میانعطاف

دارند همین طور ها دوست می سنگینى است. این مسئولیّت، مسئولیّت اجرایى نیست؛ دخالت در کارها هم نیست. حاال بعضى

هاى هاى مختلف، مسئولیّتشود. نه، اینطور نیست. مسئولین در بخشبدون نظر رهبرى گرفته نمی هابگویند؛ فالن تصمیم

مشخّصى دارند. در بخش اقتصادى، در بخش سیاسى، در بخش دیپلماسى، نمایندگان مجلس در بخشهاى خودشان، مسئوالن 

تواند دخالت کند، نه حق دارد ى اینها رهبرى نه می هاى مشخّصى دارند. در همهى قضائیّه در بخش خودشان، مسئولیّت قوّه

هاى اقتصادى ممکن است گرفته شود، رهبرى قبول  امکان ندارد. خیلى از تصمیمدخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصالً

کند؛ مسئولینى دارد، مسئولینش باید عمل کنند. بله، آنجایى که اتّخاذ یک سیاستى منتهى هم نداشته باشد، امّا دخالت نمی

کند. در تصمیم و عملِ رهبرى باید عقالنیّت در خدمت اصول قرار خواهد شد به کج شدن راه انقالب، رهبرى مسئولیّت پیدا می

-هایى بود، بعضاً اقدامى اوّل که تالطم اى، در آن دوره ى هسته ها قرار بگیرد. در قضیّه گرایى بینى در خدمت آرمان بگیرد، واقع

نچه این کارها انجام نگیرد، خودم وارد گرفت که شاید مطلوب نبود. من آنجا در سخنرانى عمومى گفتم اگر چناهایى انجام می

ى مثبتى است  شوم. و همین هم شد. این معناى رهبرى است؛ این یک چیزى است که از اسالم گرفته شده است؛ یک نکتهمی

قانونى ى دنیا، کارهاى موظّف  مثل همه -ى مقنّنه  ى مجریّه، قوّه ى قضائیّه، قوّه قوّه -هاى گوناگون  در نظام اسالمى. دستگاه

دهند، با اختیارات کاملى که در قانون اساسى معین شده؛ امّا حرکت کالن و کلّى نظام اسالمى به خودشان را دارند انجام می

سمت آن آرمانها باید منحرف نشود؛ اگر منحرف شد، باید گریبان رهبرى را گرفت، او را بایستى مسئول دانست؛ او مسئول 

ى  کنم. مسئلهى مختصرى می سئله، مثالهاى زیادى دارد؛ چون وقت کم است، به یکى از آنها اشارهاست که نگذارد. البتّه این م

هاى گوناگون، تحت تأثیر هاى مختلفِ دولت ها کردند، در دورهروابط با آمریکا، که در این چند سال چه کارها کردند، چه تالش

وضع معیشت و زندگى مردم نداشت. اینجا  اى هم براى ایدهزد، فعوامل مختلف. خب، این به حرکت عمومى نظام ضرر می
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(. در رابطه با اهمیت والیت 24/7/8811)در دیدار دانشجویان کرمانشاه  ممانعت شد. و مسائل گوناگونى از این قبیل هست.

ت والیت و حاکمیت ولی در حقیق» فرمایند: ای )مدظله العالی( میهای اسالم و انقالب، امام خامنهمطلقه فقیه در حفظ آرمان

هاست، نه والیت ها و ارزشفقیه، والیت و حاکمیت فقه اسالمی است، والیت و حاکمیت دین خداست، والیت و حاکمیت مالک

عنوان یک شخص، موظف است که آنچه حکم ولی فقیه است، اطاعت کند و و حاکمیت یک شخص، یعنی خود ولی فقیه هم به

تباع است این احکام، احکام ولی فقیه، حتی بر خود ولی فقیه. یک چنین گستره بسیار وسیع و تبعیت کند. بر همه واجب اال

شود به والیت خدا، یعنی چون ریشه والیت فقیه، والیت الهی است، عظیمی را، دامنه والیت فقیه داراست که منتهی هم می

ی معصومینش و از اوصیای معصومین به علمای امت، ریشه آن والیت پیغمبر است و همان چیزی است که از پیغمبر به اوصیا

فقهای امت، آن کسانی که دارای این شرایط هستند، منتقل شده، لذاست که این، دارای یک چنین سعه اختیاراتی است؛ این 

 (2/88/8811معنای والیت فقیه در جامعه اسالمی است. )سخنرانی

 

 تعیین سیاست های كالن كشور  4-4 

-های کالن کشور است. ایشان در این باره میترین کار رهبری، تعیین سیاستای )مدظله العالی( مهمخامنهاز منظر امام 

گیرى کشور را  هاى کالن کشور؛ یعنى آن چیزهایى که جهتترین کار رهبرى عبارت است از تعیین سیاست مهم » فرمایند:

هاى کشور، به ى بخش در این جهت باشد. حضور رهبرى در همه ى قوانین، مقرّرات و عملکردها باید کند؛ که همهمشخّص می

ها اجرا هاى رهبرى است که باید با دقّت اجرا شود. و من به شما عرض کنم، هرجایى که این سیاستمعناى حضور سیاست

ها تخلّف سیاستهرجا از این  -از ده، دوازده سال پیش تاکنون  -هاى گذشته شده، کشور سود کرده است؛ امّا در طول سال

اند. بنابراین  اند، گاهى هم بعد از گذشت مدّتى ضررش را فهمیده شده، کشور ضرر کرده است؛ که گاهى ضررش را فهمیده

گونه به تشریح این مهم (. عالوه بر این در جای دیگر این1/1/8811در اجتماع بزرگ مردم اصفهان حضور رهبرى، جدّى است. )

خواهد که دائم اى دلشان می ترین و زیباترین فرایندهاست. حاال عدّه هاى کلّى یکى از منطقىظیم سیاستفرایند تن»پردازند: می

گویند؛ اشکالى هم ندارد؛ امّا شما خواهند میزنیم و آنها هم هرچه میزنى بکوبند. ما هم حرفى نمی بر طبل دروغگویى و بهتان

هاى کلّى، فرایند بسیار قوى و مستحکمى است. این که فرایند تنظیم سیاستدانید، بدانید جوانان شاید بدانید و اگر نمی

کند و به رهبرى آید. دولت آنها را بررسى و تصویب می شود و بعد به دولت مىهاى دولت تنظیم میها اوّل در کمیسیونسیاست

هاى مجمع تشخیص کمیسیون ها دردهد. این سیاستکند. رهبرى هم آن را به مجمع تشخیص مصلحت میپیشنهاد می

هاى مختلف اقتصادى، فرهنگى، دانشگاهى، علمى که از خود مجمع و بیرون آن مصلحت با حضور کارشناسان متعدّد از بخش

ها را با آن مبانى و اصول ارزشى نظام دهند. رهبرى هم آن سیاستشود؛ بعد مجدّداً به رهبرى میهستند، بررسى و تکمیل می

شود. نقش رهبرى گردد و به مجلس ابالغ میها به دولت برمیکند و آن سیاستدهد، تصویب میتطبیق می جمهورى اسالمى

خواهد انجام بگیرد، نظام ها میهایى که در چهارچوب این سیاستریزی ها این است که مراقب باشد تا برنامهدر تنظیم سیاست

طلب و  هاى افزونها و منافع قدرت و حقوق مردم پامال نشود؛ خواستهرا به بیراهه و گمراهه نکشاند؛ منافع طبقات محروم 

ها قصورى یا تقصیرى پیش آید،  گر تأمین نشود. این مراقبت جزو وظایف رهبرى است و اگر در این زمینه طلب و مداخله سلطه

ها قانون بگذراند و دولت یاستها ابالغ شد، آن وقت مجلس موظّف است برطبق این سمتوجّهِ رهبرى است. بعد که این سیاست

هاى  ى این سازوکار مفصّل دستگاه هاى اجرایى خودش را تنظیم و برطبق آنها عمل کند. مجموعههم موظّف است سیاست
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هایى که باید کنند که هرکدام مسئوالنى دارند و مسئولیّتافتند و کار می اجرایى و قضائى و تقنینى در این چارچوب به کار مى

 (21/1/8812)در دیدار استادان و دانشجویان قزوین  انجام دهند کار را

 

 موارد تشخیص مصلحت نظام  4-5 

ای )مدظله العالی(، توجه و مقید بودن به مصلحت در تشریح نظریه والیت مطلقه فقیه امام خمینی )ره(، از جانب امام خامنه

تشخیص مصلحت به عهده ولی فقیه است » یه است. از نظر ایشان های والیت مطلقه فقنظام و جامعه نیز از جمله سایر ویژگی

یا کسی که او منصوب کند، یا کسی که او تعیین کند، این جور نیست که هر کسی بتواند در مواجهه با هریک از احکام شرعی، 

که مصلحت است انجام  دانم که این حکم انجام بگیرد، بنابراین این حکم فعالً تعطیل و آن کاریبگوید که من مصلحت نمی

عنوان حکم الهی. این چنین چیزی نیست و چنین اختیاری را هیچ کس ندارد، مگر ولی فقیه و آن کسی که ولی فقیه بگیرد، به

آن کسى که فقیه است احکام اسالمى را  »( ایشان همچنین می فرمایند212 -218، 8818ای، )حسینی خامنه« معین کند.

تر بودن را در میان احکام فقهى تشخیص میدهد او قادر است که ارزیابى کند و بداند کدامیک از اینها  ممیداند، مهم بودن و مه

تر است و این اختیار مخصوص ولىّ فقیه است. بعضى به ذهنشان ممکن است اینجور بیاید که خب، اگر ما آمدیم  از دیگرى مهم

بگوید  ى مملکت وقتى که بناى اجراى احکام شرعى بشود گوشه حکم مصلحتى و حکم والیتى را باب کردیم، هر کسى در هر

آقا من مصلحت نمیدانم، مصلحت این است که این حکم اجرا نشود، پس این احکام الهى تکلیفش چه خواهد شد؟ مسئله این 

ى  عهده ى اینکه کسى تشخیص بدهد که این حکم مصلحت دارد یا ندارد این نیست تشخیص مصلحت به نیست، اصالً مسئله

ى با هر  ولىّ فقیه است یا کسى که او منصوب کند، یا کسى که او تعیین بکند. این جور نیست که هر کسى بتواند در مواجهه

یک از احکام شرعى بگوید که من مصلحت نمیدانم که این حکم انجام بگیرد؛ بنابراین این حکم فعالً تعطیل و آن کارى که 

کس ندارد، مگر ولىّ فقیه و  ان حکم الهى این چنین چیزى نیست و چنین اختیارى را هیچمصلحت هست انجام بگیرد به عنو

های بیان شده از سوی امام یکی دیگر از ویژگی. (8811/82/7هاى نماز جمعه  )خطبه« آن کسى که ولىّ فقیه معیّن بکند.

ای است مطلقه فقیه، دارای اختیارات گسترده ای )مدظله العالی( در مورد تشخیص موارد مصلحت نظام این است که ولیخامنه

فرماید: تواند بر اساس آن از اموال و امکانات فردی و عمومی جامعه در جهت مصالح عمومی جامعه بهره گیرد. ایشان میکه می

کند برای مسائل تواند جذب داند، از امکانات مردم میداند، هر مقداری را که الزم میحاکم اسالمی هر چه را که مصلحت می» 

عمومی مملکت. آن اسالمی که برای حاکم این همه شرایط قائل شده، با اخالق باشد، عادل باشد، کارآمد باشد، اسالم شناس 

باشد، بنده خدا باشد، حرام انجام ندهد، همه واجبات را انجام بدهد؛ این اختیارات را هم به او داده. اختیارات حاکم اسالمی یک 

تواند با این اختیارات از امکانات موجود جامعه، چه امکاناتی که در اختیار عموم افراد قرار دارد، یا عی است که میاختیارات وسی

)سخنرانی «. از اموال عمومی است، چه امکاناتی که در اختیار اشخاصی وجود دارد استفاده کند، برای مصالح عمومی جامعه 

17/81/8818) 

 

 حکومتی و اجرای قاعده اهم ومهمتشخیص و صدور احکام  4-6 

های والیت مطلقه فقیه، توجه به تزاحم احکام و تشخیص حکم مهمتر است. در واقع در حکومت اسالمی یکی دیگر از ویژگی

تواند چنین وضعیتی را تشخیص داده و در صورت لزوم حکم حکومتی صادر نماید. از نظر تنها ولی مطلقه فقیه است که می

» فرمایند:ی )مدظله العالی( این امر، یعنی مطلقه بودن والیت فقیه، به معنای تغییر احکام نیست. لذا در این باره میاامام خامنه
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که دو تا حکم با یکدیگر مزاحمت بکنند، هر کدام از آنها که مهمتر باشد، او را فقیه بر آن دیگری ترجیح خواهد داد. هر جایی

ه کس نیست. یک کسی باید باشد که با گستره فقه آشنا باشد، فقه اسالمی را بشناسد؛ منتها شناختن حکم مهمتر، کار هم

تواند تشخیص بدهد. ای بسا فقهایی که از مسائل زمان مصالح را هم بداند؛ هر کسی هم که فقه را دانست و فقیه بود، نمی

توانند این کار را بکنند. د و درک نکنند، آنها نمیمطلع نباشند، آگاه نباشند، ترجیح یک حکم بر حکم دیگر را اصالً توجه نکنن

اما در جامعه اسالمی، آن کسی که ولی امت است و رهبر جامعه است و فقیه است و بصیر است و عادل است، تابع هوای نفس 

ب و یک کند. دو تا واجب شرعی است، یا یک واجب و یک حرام است، یا یک واجخودش نیست، او مصالح مسلمین را نگاه می

شود مباح را هم تغییر داد به غیرمباح، اما آنجایی که معارضه شیء مباح است، احکام شرعی مباحش هم باید مباح باشد، نمی

کند به خاطر یک مصلحت دیگر، آن حرام را کند به خاطر یک مصلحت دیگر، آن واجب را حرام میباشد، آن مباح را حرام می

دیگر، به خاطر  دیگر؛ این در حقیقت ترجیح دادن یک حکم شرعی است بر یک حکم کند به خاطر یک مصلحتواجب می

کنید که احکام والیتی و حکمی که از روی مصلحت، ولی فقیه مهمتر بودن آن. این، آن احکام والیتی است. پس توجه می

همان حکمی هم که ترجیح داده  کند، در حقیقت به معنای احیای فقه است. فقه پایمال نشده، فقه احیا شد، چونصادر می

ای های امام خامنه( یکی دیگر از دیدگاه218: 8818شود، آنهم حکم فقهی است )حسینی خامنه ای، شود و الزم االجرا میمی

)مدظله العالی( در تبیین نظریه والیت مطلقه فقیه این است که عالوه بر تشخیص تزاحم احکام و صدور حکم حکومتی، 

اهم و مهم در رابطه با احکام و اجرای آن در جامعه نیز در اختیار والیت مطلقه فقیه است. از این رو دراین باره تشخیص قاعده 

احکام حکومتی از مجموعه فقه عظیم اسالمی بیرون نیست. این اشتباه است که ما خیال کنیم کسی » چنین می فرمایند:این

واهد توانست احکام گوناگون فقهی را و آنکه مهمتر است، آنکه اهمیتش کمتر که با مطالعه رساله عملیه و توضیح المسائل، خ

داند، مهم بودن و مهمتر بودن را در میان است تشخیص بدهد، این جور نیست. آن کسی که فقیه است، احکام اسالمی را می

دیگری مهم تر است و این اختیار دهد، او قادر است که ارزیابی کند و بداند کدام یک از اینا از احکام فقهی تشخیص می

 ( 17/82/8811)خطبه نماز جمعه «. مخصوص ولی فقیه است 

 

 حل مشکالت العالج دولت 4-7 

اى  رهبرى، یعنى آن نقطه»فرمایند: ای )مدظله العالی( در مورد نقش ولی مطلقه فقیه در حل معظالت جامعه میامام خامنه 

شود. توجّه کنید؛ هرجا که تبلیغات اشد، مشکالت العالجش به دست رهبرى حل میکه هرجا دولت در ایران مشکلی داشته ب

ى  ها بدبین سازد، اینجا نقش رهبرى است که حقیقت را براى مردم، روشن و توطئهدشمن کارى کند تا مردم را به دولت

-کردند و چگونه سعى میوالن چه میمردان و مسئها، دولتى دولت کند. این چندساله ندیدید که دربارهدشمن را برمال می

ى  )در جمع بسیجیان به مناسبت هفته نمودند که تبلیغات دروغ و ترفندهاى گوناگونى را رایج کنند تا مردم را مأیوس نمایند.

 (2/1/8871بسیج 

 

 هاامید دادن به مردم در مقابل توطئه 4-8 

های دشمنان است. از این معه و امید دادن به مردم در مقابل توطئههای ولی مطلقه فقیه ایجاد نشاط در جایکی دیگر از ویژگی

خواهند مردم را مأیوس کنند، رهبرى آنجایى که می» فرمایند: گونه میای )مدظله العالی( در بیان این مهم اینرو امام خامنه

براى ملّت ایران به وجود آورند، رهبرى المللى  ى سیاسىِ بین خواهند یک توطئهدهد. آنجایى که میاست که امید به مردم می



 هفق و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 18 -817، صفحات 8411 زمستان ،4 شماره ،7 دوره

11 

 

ى اخیر اروپا که مالحظه کردید  دهد، مثل همین قضیّهگذارد و تمامیّت انقالب را در مقابل توطئه قرار میاست که قدم جلو می

د، رهبرى هاى گوناگون مردم، اختالف ایجاد کننخواهند در بین جناحکند. آنجایى که مینشینى می و دشمن را وادار به عقب

هاى انتخابات را خلوت کنند و مردم را از خواهند صندوقشود. آنجایى که میى الفت و مانع از تفرقه می آید مایه است که مى

گوید که انتخابات وظیفه است. دهد و میها و رأى دادن مأیوس نمایند، رهبرى است که به مردم الگو میحضور در پاى صندوق

آفرینند. آنجایى که جایگاه ابراز نظر مردم در مسائل انقالب  ى عظیمى مى شوند و حماسهکنند، وارد مییگاه مردم اعتماد م آن

در زمان امام راحل این را بارها تجربه کردند و به لطف پروردگار، تودهنى خوردند. بعد  است، چشم مردم به دهان رهبرى است.

ى  ا همکارى مردم، دهها بار با همین کیفیّت و همین شیوه، پیوند جوشیدهاز رحلت امام راحل هم با کمک مردم، با همّت و ب

استوار میان مردم و رهبرى، توانسته است مشت محکم به دهان دشمنان بزند. لذا بسیار طبیعى است که با رهبرى، بد باشند و 

حضورى باشد که نه  جان و بى حال، بى ىى عمیق داشته باشند؛ جاى تعجّبى ندارد. البتّه رهبرى مقتدر؛ اگر یک رهبرى ب کینه

شود او را به اشتباه انداخت چنین رهبرى ضعیفى، چندان شود ذهنش را عوض کرد؛ راحت میاز جایى خبر دارد و راحت می

 کند و قانونخواهند، انقالب طلب میگوید، مردم میکه اسالم می برایشان اهمّیّت ندارد. امّا اگر قرار شد رهبرىِ مقتدرى

کنم از اینکه اینها رهبرى را هدف قرار کند، باشد، با آن مخالفند! حق دارند مخالف باشند! من تعجّب نمیاساسى حکم می

 (2/1/8871ى بسیج  در جمع بسیجیان به مناسبت هفتهدهند. )

 

 به میدان آوردن مردم در لحظات حساس  4-9 

توان به نقش ولی فقیه در شرایط حساس و می )مدظله العالی( ایخامنه از دیگر ویژگی های والیت مطلقه فقیه از دیدگاه امام

گویید چرا به رهبرى انتقاد شما می»گونه فرمایش نمودند: به میدان آوردن مردم اشاره نمود. ایشان در تبیین این مهم این

ى انگشتش باید  مهورى اسالمى اشارهاى که در نظام ج جویى از رهبرى مگر چه حُسنى دارد؟ رهبرى کنند. اوّالً که عیبنمی

فشانى وادار کند، آیا این مصلحت است که یک نفر به میل خودش ى خطرناک و حسّاس، مردم را به جان بتواند در یک لحظه

؟! این کار بد  بیاید بایستد و بدون حق و بدون موجب، نسبت به او بدگویى کند؟! آیا این به نظر شما کار خیلى خوبى است

ى پرسش و پاسخ با مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویى  در جلسهرواج نداشته باشد، بهتر است. ) است؛

4/82/8877) 

 

 ارتباط والیت مطلقه فقیه با مردم ساالری دینی-5

ی با مردم ای )مدظله العالی(، در حکومت اسالمی در عصر غیبت نظریه والیت مطلقه فقیه ارتباط موضوعاز دیدگاه امام خامنه

توان نظام مردم ساالری دینی خواند که مشروعیت آن ساالری دینی دارد. از نظر ایشان، حکومت اسالمی در عصر غیبت را می

های دینی، رضایت و انتخاب مردم و کارآمدی است. بر این اساس الزمه بر سه اصل مبتنی است. این سه اصل شامل: صالحیت

، داشتن همزمان هر سه عنصر مذکور در حکومت است و با زوال هر یک، مشروعیت مشروعیت هر نظام سیاسی اسالمی

ی حاکم حکومت نیز از بین خواهد رفت. این نظریه در مقابل نظریات تک عنصری، مانند نظریه مشروعیت الهی بالواسطه

های دینی به گری بر صالحیتگیرد که یکی بر عنصر رأی ملت و دیاسالمی و نظریه مشروعیت مردمی نظام اسالمی قرار می

 (224: 8812کند )سعیدی، تنهایی تاکید می
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 های دینیصالحیت 5-1 

گردد که در اسالم برای حاکم اسالمی در نظر گرفته شده است. وجود این هایی برمیصالحیت دینی به معیارها و ویژگی

ای )مدظله العالی( در مورد صالحیت ردد. امام خامنهگیابی وی میمعیارها برای حاکم اسالمی ضروری بوده و موجب مشروعیت

والیت فقیه به معنای والیت و حکومت شخص نیست؛ حکومت یک معیار و در واقع یک شخصیت است. » فرمایند:دینی می

ایفی که تواند پیدا کند که در جامعه به وظمعیارهایی وجود دارد که این معیارها در هر جایی تحقق یابد، این خصوصیت را می

ها یک حالت در قوانین آنها حاکمیت -برای ولی فقیه معین شده، رسیدگی کند... بر خالف همه مقررات عالم در باب حکومت

شود، چون اساساً مسئولیت او مبتنی بر عنوان ولی فقیه مشخص میدر نظام اسالمی، آن کسی که به -غیر قابل خدشه دارند

شود. وظیفه مجلس خبرگان، تشخیص این قضیه را از دست داد، به خودی خود ساقط میمعیارهاست، چنانچه این معیارها 

فهمند که ولی فقیه ندارند؛ باید بروند دنبال یک ولی است. اگر تشخیص دادند، تا فهمیدند این معیارها در این آقا نیست، می

همی است )جلسه پرسش و پاسخ مدیران شود. این نکته خیلی مفقیه دیگر. محتاج نیست عزلش کنند، خودش منعزل می

(این امر در سخنان ایشان مورد تأکید قرار گرفته است. در بیانات دیگری، 82/14/8877مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی 

مناط نیست. بر حسب مالک و بیدر اسالم، حاکمیت بر مردم و حکومت، یک امر بی»فرمایند: ایشان در باب صالحیت دینی می

بلکه تابع معیارهاست و مهمترین کار این است که  -ها بر عهده بگیردای از ردهنس یک نفر بیاید زمام امور مردم را در هر ردهشا

ای از این معیارها رعایت شود. البته امکان خطا و اشتباه، ... همیشه متصور است. لیکن اسالم در باب گزینش حاکمان در هر رده

)سخنرانی « طور کامل رعایت شودطی گذارده است و آنچه بر عهده ماست، این است که این معیارها بهها، معیارها و شرایرده

ای )مدظله العالی( در این مورد، توجه به (. نکته مورد تاکید امام خامنه88/82/8818در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری 

ها، مشروعیت حاکم اسالمی نیز از بین خواهد رفت ها و شاخصهزایل شدن این معیارها است. بدین معنا که با زایل شدن معیار

وقتی این عناوین زایل شدند، چه از شخص رهبری و چه » فرمایند:و جایگاه خود را از دست خواهد داد. ایشان در این باره می

س خبرگان رهبری های مختلف، آن مشروعیت هم زایل خواهد شد )سخنرانی در جمع اعضای مجلاز بقیه مسئوالن در بخش

(. اما تعیین معیارها توسط دین مشخص شده و مردم در جعل آنها نقشی ندارند؛ بلکه مانند سایر احکام شرعی، 88/1/8818

های مسلمانان باید تبعیت نمایند. با عنایت به مسائل مشروحه فوق، ایشان در رابطه و نقش مردم در مورد تعیین صالحیت

کنیم و د جعل معیارهای حاکم باید گفت اصل تز والیت فقیه که آن را از روایت و قرآن، استنباط میدر مور» فرمایند:دینی می

کنیم، معنایش این است که این موضوع در شرع، تثبیت و بیان شده است؛ یک حکم شرعی است. به کلمات فقها استناد می

مال آنهاست برخوردشان با این مرحله، مثل برخوردشان با شارع مقدس، معیارها را بیان کرده است. بنابراین مردم که حکومت 

همه احکام دیگر شرعی است. شارع مقدس، این قضیه را تبیین و معیارها را معین کرده است. اینجا مردم، نقش مؤمن و معتقد 

فقیه و عادل باشد و عامل به این حکم و معرفت شرعی را دارند. این مرحله تعیین معیارها برای حاکم است که باید عالم، 

های اصلی بر عنوان ضابطه( عالوه بر این، ایشان چند ویژگی دیگر شامل فقاهت، عدالت و درایت را به82/88/8871)سخنرانی 

های رهبری و والیت فقیه، در مکتب سیاسی اسالم ضابطه»دارندشمارند. و در این باره بیان میطبق مکتب سیاسی اسالم بر می

کند. آورد؛ درایت، مصالح کشور و ملت را تأمین میآورد؛ تقوا، شجاعت میو معنوی است. علم، آگاهی می های دینیضابطه

ها از وی سلب شود، چنانچه همه مردم کشور هم طرفدارش باشند، از اهلیت ساقط خواهد شد )سخنرانی چنانکه یکی از ضابطه

 (84/8/8878در مراسم گرامیداشت رحلت امام خمینی )ره(
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 رضایت و انتخاب مردم 5-2 

ای )مدظله العالی(، رضایت و خواست ملت دومین عنصر رابطه والیت مطلقه فقیه با مردم ساالری دینی از دیدگاه امام خامنه

رضایت و خواست ملت، مشخص کننده پیوند بین بحث والیت مطلقه فقیه و  دارند.است که آن را به عنوان شرط کافی بیان می

تغلب در منطق  »دارنداالری دینی است. ایشان در نفی استفاده از ابزار زور برای رسیدن به قدرت اینگونه بیان میبحث مردم س

دانست، اما کنار نشست، تا وقتی که مردم آمدند، اصرار کردند... آن وقت امیرالمؤمنین )ع( نیست. با اینکه خود را بر حق می

کردند، اگر این طلب خودش گفت که اگر مردم نیامده بودند، اگر مردم اصرار نمی آمد و زمام امور مردم را در دست گرفت.

(. بر این اساس حاکم 81/1/8818ای به این کار نداشتم )سخنرانی در دیدار اقشار مختلف مردم جدی مردم نبود، من عالقه

ست مردم، قدرت را به دست بگیرد. در دارای صالحیت دینی، حتی اگر حضرت علی )ع( نیز باشد؛ باید با کسب رضایت و خوا

در جمهوری اسالمی، همه مقاماتی که به نحوی در کار مردم دخالت »فرمایشات دیگری از ایشان در این رابطه آمده است: 

اند، حتی رهبری. یعنی در نظام اسالمی، دارا بودن معیارها کافی نیست بلکه انتخاب دارند، مستقیم یا غیرمستقیم منتخب مردم

(. در جای دیگر 88/8871/ 88مردم هم شرط الزم است و بدون انتخاب مردم امکان ندارد )سخنرانی در جمع کارگزاران نظام 

کننده نظر مردم تأمین» کنند:نیز به بررسی معیارها و رأی ملت پرداخته، و با اشاره به نفی حکومت زور در این باره بیان می

تواند به او رای معیارهای الزم است. اگر معیارهای الزم در آن انسان نباشد، انتخاب نمیاست اما نسبت به آن انسانی که دا

رسد به قبول ما، اگر همین آدم را با همین معیارها مردم قبول نکردند، باز مشروعیت مشروعیت ببخشد. پس از آن نوبت می

ایشان در بیانات متعددی به رأی و پذیرش مردمی و ( 21: 8812ندارد. چیزی به نام حکومت زور در اسالم نداریم )حیدری، 

ای )مدظله العالی( رأی ملت را یک رکن مشروعیت نظام کنند. امام خامنهاهمیت آن در دستیابی به مدیریت نظام اشاره می

مردم کارآیی ندارد،  پایه اصلی تقوا و عدالت است؛ منتها تقوا و عدالت هم بدون رأی و مقبولیت» ... دارند: دانند و بیان میمی

(. 21/1/8812)سخنرانی در جمع دانشجویان قزوین « لذا رأی مردم هم الزم است. اسالم برای رأی مردم اهمیت قائل است

ها بودند، آن که از اگر دو نفر، هر دو دارای مالک» ... فرمایند: کنند و در این رابطه میایشان براهمیت این موضوع تأکید می

اخته و پذیرفته شد، حاکم است. پس قبول و پذیرش مردم، شرط در حاکمیت است... اگر مردم چنین کسی را نظر مردم شن

نشناختند، خبرگان ملت جستجو کنند، چنین کسی را پیدا کنند و به مردم معرفی نمایند. در این فرض اول خبرگان 

هچنین در مورد  (.84/2/8812ند، او می شود امام )سخنرانی اند. دوم مردم بعد از معرفی خبرگان او را می پذیرنمایندگان مردم

قانون برای رهبری، ریاست » فرمایند: انتخاب سایر کارگزاران نظام نیز به اهمیت رأی مردم اشاره نموده و در این باره بیان می

دیگر جاها ضوابطی را معین های شورای شهر و روستا و های مختلف مدیریت، تا ردهگانه و ردهجمهوری، مسئوالن قوای سه

کرده است که برخاسته از همان دید و فکر اسالمی است... باید تشخیص داده شود که این شرایط در شخص وجود دارد، بعد در 

معرض رأی مردم قرارگیرد، اگر از نظر ایشان اگر مالک، رأی مردم است )سخنرانی در جمه اعضای مجلس خبرگان 

مردم حکومتی را نخواهند، این حکومت پایه مشروعیت خود را از دست داده است )جلسه پرسش و اگر (. »88/82/8818رهبری

ای )مدظله العالی( در رابطه با والیت (. همانگونه که از بیانات امام خامنه4/82/8877پاسخ مدیران مسئول و سردبیران نشریات

یشان والیت فقیه با استبداد و مطلق العنان بودن متفاوت مطلقه فقیه و اهمیت مقبولیت و پذیرش مردم، ذکر شد؛ از نظر ا

ای )مدظله العالی( با طرح نظام مردم های مختلف بر نقش مردم در نظام تأکید دارند. امام خامنهاست. لذا در موارد و مناسبت

ور کلی به نقش مردم اشاره طساالری دینی به شبهه وجود استبداد و حکومت مطلقه پاسخ دادند. در بخشی از بیانات ایشان به

ی رهبری، حضور مردم، حضور محسوسی است )سخنرانی در جمع گروه ی مقننه و در قضایهی مجریه و قوهدر قوه» شده است:
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( ایشان حضور مردم را در تمامی شئون حکومت، حضوری عمیق و 88/82/8871ویژه و گروه معارف اسالمی صدا و سیما 

حاکم و دستگاه حاکمه و قوانین در چنین حکومتی، برخاسته از ایمان قلبی و اعتقاد مردم » معنا کهمعنادار دانسته، به این 

اول انتخاب » دانند، ( همچنین، انتخاب ولی فقیه در جامعه اسالمی را به دو طریق می28/8/8814)خطبه نماز جمعه « است

باشد. دوم انتخاب منتخبان مردم که ر مقابل آن، ناچیز میاکثریت قاطع مردم که اکثریت قاطع یعنی آن مقداری که اقلیت د

مردم از طریق خبرگان » کنند( همچنین بیان می811: 8817ای )حسینی خامنه« در قانون اساسی ما مجلس خبرگان است

یت و امامت اداره (. در نهایت در نظام اسالمی که بر اساس وال82/88/8871نمایند )طور با واسطه به انتخاب رهبر اقدام میبه

« های مختلف اجتماعی استمردمی بودن مردم به معنای مشارکت فعال مردم، هم در عقبه فکری و هم در صحنه»شود؛ می

بودن حکومت پرداخته و نقش مردم را در حکومت و  (. عالوه بر این، ایشان در عباراتی به تبیین مردمی88/1/8817)سخنرانی 

 مردمی بودن حکومت به دو معناست:» فرمایند:کنند و در این رابطه میدو معنا بیان میمردمی بودن حکومت را به 

 مردم در اداره و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و شاید در تعیین رژیم حکومتی و سیاسی نقش دارند؛ -8

نافع اشخاص یا حکومت اسالمی، در خدمت مردم است. آنچه برای حاکم اسالمی مطرح است، منافع عامه مردم است نه م -2

شود قشر و طبقه معین. تا وقتی که حکومت مردمی به معنای اول تأمین نشود و مردم در حکومت، نقشی نداشته باشند، نمی

 گفت حکومت مردمی و در خدمت مردم است. 

ویژگی دیگر نیز  رهبری، حکومت مردم ساالر دینی عالوه بر دو معنای ذکر شده باید دارای دو توان گفت از منظردر مجموع می

 باشد:

 گیری حکومت از فکر و اندیشه مردم در راه اعتالی کشور؛بهره  -8

 (87/4/8818آگاه سازی مداوم مردم توسط حکومت )سخنرانی در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاههای همدان  -2

مل مردم است؛ نماینده و خادم و کارگزار حکومت عا»فرمایند: ای )مدظله العالی( در رابطه با مقبولیت عامه مردم میخامنهامام 

( اما نکته قابل توجه آنکه ایشان درباره تأکید 87/4/8818اند )سخنرانی در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاههای همدانمردم

« دحقیقت مردم ساالری دینی این است که یک نظام باید با هدایت الهی و اراده مردمی اداره شود و پیش برو» کنند:می

(. بر این اساس منشأ مشروعیت نظام مردم ساالری دینی 1/8811 21)سخنرانی در جمع مردم کاشان و اران و بیدگل 

-توان گفت در نظام والیت مطلقه فقیه مردم نه تنها نادیده گرفته نمیبرخاسته از اراده الهی است. بر اساس بیانات ایشان می

خویش را تعیین نمایند. جایگاه حق و رأی مردم متناسب با کرامت انسانی آنهاست. شوند؛ بلکه این حق را دارند که سرنوشت 

رأی مردم بر اساس کرامت انسان، پیش خدای متعال معتبر است. در اسالم »... درفرمایشاتی از ایشان در این رابطه آمده است: 

)سخنرانی در جمع دانشجویان قزوین « کند...هیچ والیت و حاکمیتی بر انسانها مقبول نیست مگر اینکه خدای متعال مشخص 

نتیجه ارزشمندی و کرامت داشتن این است که در اداره سرنوشت بشر و » ... دارند:( در جای دیگری نیز بیان می21/1/8812

 ( بر84/8/8818)سخنرانی در مراسم گرامیداشت رحلت امام خمینی )ره(« یک جامعه، آرای مردم باید نقش اساسی ایفا کند

در تبیین معنای والیت، تأکید ایشان »توان نتیجه گرفت: اند میای )مدظله العالی( از والیت نمودهاساس معنایی که امام خامنه

بر پیوند بین مردم و امام و ولی است. در بخش والیت به تفصیل بیانات متعدد ایشان در این رابطه ذکر شد؛ مانند: نزدیک بودن 

-ت چون محب و محبوب با یکدیگر اتصال معنوی دارند و جدا کردنشان امکان پذیر نیست... امام خامنهدو چیز با یکدیگر، محب

ای )مدظله العالی( در بیاناتی به مناسبت عید غدیر، پس از بیان سخنانی در رابطه با والیت، والی، ولی و موال در اسالم، به 

 (.11/12/8871)سخنرانی در جمع کارگزاران نظام« اط با مردم حقیقت والیت الهی این است: ارتب» کنندصراحت بیان می
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 كارآمدی 5-3 

نماید. همانگونه که در بحث رأی و خواست مردم یعنی کارآمدی نیز پیوند والیت مطلقه فقیه با مردم ساالری را مشخص می

تیابی به اهداف حکومت اسالمی عنصر دوم بیان شد؛ هر یک از مسئوالن نظام اسالمی به منظور انجام وظایفی در جهت دس

ای )مدظله گردد. از این رو امام خامنهاند. لذا کارآمدی مسئوالن موجب اعتقاد مردم به نظام اسالمی و اسالم میانتخاب شده

های خود ای این است که به مسئولیتتوقع مردم از مسئوالن در هر رده» ... اند:هایی بیان نمودهالعالی( در این زمینه نیز توصیه

عنوان وظیفه بر عهده آنهاست، انجام دهند، کارآمدی حکومت به این معناست. اگر مردم، این کارآمدی را  عمل کنند و آنچه به

در مسئوالن کشور مشاهده کنند، اعتقادشان به آنها و به نظام اسالمی و اسالم روز به روز بیشتر خواهد شد )سخنرانی در دیدار 

(. نقش مردم در مشخص شدن ناکارآمدی مسئوالن و نظام توجه است. چنانکه 88/82/8818رهبری  اعضای مجلس خبرگان

توان گفت طرح مفهوم گردد. حتی میعدم کارآمدی منجر به عدم مقبولیت مردمی و در نهایت به عدم مشروعیت منجر می

است. این نظریه در شرایطی شکل گرفت که والیت مطلقه فقیه از سوی امام خمینی )ره( در دل مقوله کارآمدی قابل درک 

های قانونی پیش آمده، حکومت اسالمی را در زمان حساس جنگ با نوعی ناکارآمدی روبرو ساخته بود. لذا بر اساس بستبن

( 217 – 211: 8812گردد )سعیدی، بیانات امام خمینی )ره( تالش ایشان به منظور جلوگیری از بحران کارآمدی مشاهده می

ای )مدظله العالی( نیز همانند امام خمینی )ره( به کارآمدی و عدم بروز بحران کارآمدی توان گفت امام خامنهاین اساس میبر 

 نمایند.در جهت مشروعیت نظام توجه دارند؛ تا آنجا که آن را یکی از عناصر مشروعیت بخش بیان می

 

 نمدیریت كالن ارزشی بدون دخالت در امور سایر مسئوال 5-4 

ای )مدظله العالی(، مدیریت نظام نه به صورت اجرایی بلکه به های والیت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خامنهیکی دیگر از ویژگی 

چنین مشخص نمودن حرکت و جهت کلی نظام از دیگر وظایف ایشان در این بخش است. در این صورت ارزشی است، هم

جهت حرکت نظام، ناظر بر امور قواست. البته این امر به معنای دخالت در امور حالت والیت مطلقه فقیه ضمن مشخص نمودن 

یک » فرمایند: قوا و سایر مسئوالن نیست؛ بلکه والیت مطلقه فقیه رهبری و هدایت را بر عهده دارد. ایشان در این باره می

ی که امام بزرگوار ما هست. والیت فقیهی رهبری است؛ چیزی که در دنیا معمول نیست، در جمهوری اسالمی مسئله، مسئله

معنا کردند، تعریف کردند و بعد پیاده کردند و بعد خود آن بزرگوار مظهر تام و تمام و کاملش بود. یعنی یک مدیریت زنده و 

خواستند این  ای با مغالطهی فقیه. یک عدهای را امام )ه( در این باره بیان کردند: والیت مطلقهبالنده و پیشرونده. یک جمله

قضیه را به نحوی مشوب کنند و یک معنای غلط و تفسیر غلطی بدهند. گفتند معنای والیت مطلقه این است که رهبری در 

تواند ای، هر جا بخواهد، هر کار بخواهد، میی قوانین است؛ مثل یک اسبِ مهار کنده شدهنظام جمهوری اسالمی، مطلق از همه

ن نیست. امام بزرگوار خودش از همه بیشتر به رعایت قوانین، به رعایت اصول، به رعایت مبانی، به بکند. مسئله این نبود، ای

ی رهبری است. در نظام جمهوری اسالمی، رهبری فقط تابع این نیست که رعایت جزئیات احکام شرعی مقید بود؛ و این وظیفه

ر این شرایط در او وجود نداشته باشد، خودش به خودی خود کسی او را به خاطر اینکه شرایط را از دست داده، عزل کند؛ اگ

رهبری یک مدیریت (»24/17/8811شده است؛ این خیلی چیز مهمی است. )سخنرانی در دیدار دانشجویان کرمانشاه عزل

تبلیغات ادامه است؛ البته مدیریتِ اجرایی نیست. این اشکال و اشتباه هم در طول زمان، از اول انقالب تا امروز، در بعضی از 

دارد. اینجور تلقی کنند که رهبری یک مدیریت اجرایی اسـت؛ نه، مدیریت اجرایی، مشخص است. مدیریت اجرایی در بخش 

ی هایی دارند؛ قوهی قضائیه، هر کدام مسئولیتی مجریه ضوابط مشخصی دارد، معلوم است، مسئولین معینی دارد؛ در قوهقوه
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بری، ناظر بر اینهاست. باید از حرکت کلی نظام مراقبت کند. در واقع رهبری، یک مدیریت کالن مقننه هم که معلوم است. ره

های غیرالزم یا غیر جائز های گوناگون را به بعضی از انعطافها، مدیریتها و ضرورتارزشی است. گاهی اوقات فشارها، مضیقه

بیفتد. این مسئولیتِ بسیار سنگینی است. این مسئولیت، مسئولیت  کند؛ رهبری باید مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقیوادار می

ها بدون نظر رهبری ها دوست دارند همین طور بگویند؛ فالن تصمیماجرایی نیست؛ دخالت در کارها هم نیست. حاال بعضی

اقتصادی، در بخش  های مشخصی دارند. در بخشهای مختلف، مسئولیتشود. نه، اینطور نیست. مسئولین در بخشگرفته نمی

-ی قضائیه در بخش خودشان، مسئولیتهای خودشان، مسئوالن قوهسیاسی، در بخش دیپلماسی، نمایندگان مجلس در بخش

تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصالً ی اینها رهبری نه میهای مشخصی دارند. در همه

کند؛ های اقتصادی ممکن است گرفته شود، رهبری قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمیمامکان ندارد. خیلی از تصمی

مسئولینی دارد، مسئولینش باید عمل کنند. بله، آنجایی که اتخاذ یک سیاستی منتهی خواهد شد به کج شدن راه انقالب، 

-بینی در خدمت آرماناصول قرار بگیرد، واقع کند. در تصمیم و عملِ رهبری باید عقالنیت در خدمترهبری مسئولیت پیدا می

ی دنیا، کارهای موظف قانونی مثل همه -ی مقننه ی مجریه، قوهی قضائیه، قوهقوه –های گوناگون ها قرار بگیرد .دستگاهگرایی

نظام اسالمی به  دهند، با اختیارات کاملی که در قانون اساسی معین شده؛ اما حرکت کالن و کلیخودشان را دارند انجام می

ها باید منحرف نشود؛ اگر منحرف شد، باید گریبان رهبری را گرفت، او را باید مسئول دانست؛ او مسئول است سمت آن آرمان

ای )مدظله العالی( مبنی (. با عنایت به فرمایشات امام خامنه24/17/8811که نگذارد. )سخنرانی در دیدار دانشجویان کرمانشاه 

والیت مطلقه فقیه مستقل از  رسیم کهن جامعه بدون دخالت در امور و وظایف سایر مسئوالن، به این نتیجه میبر مدیریت کال

کند چرا که وظایف قانونی و جزئیات امور سایر قوا در قانون سایر مسئوالن است و در امور کاری و اجرایی آنان دخالت نمی

اما نظارت بر حرکت کلی قوا و همچنین جلوگیری از بروز انحرف آنها  اساسی و بر اساس وظایف قانونی برایشان مشخص ست

 در حیطه اختیارات و وظایف رهبری است. 

 

 والیت فقیه و مرز آن با استبداد-6

از زمان تشکیل نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و اجرا شدن عملی حکومت اسالمی بر مبنای عنصر والیت مطلقه فقیه از 

حکومت »)ره(، دشمنان با ایجاد شبهه و انحراف در افکار عمومی جامعه، والیت مطلقه فقیه را به عنوان سوی امام خمینی 

معرفی، و این گونه به اذهان عمومی القا کردندکه شخص حاکم یا رهبر در حکومت والیت مطلقه فقیه فوق قانون و « مطلق

از است هرکاری انجام دهد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال فارغ از حدود قوانین است و مانند سایر حکام و پادشاهان مج

و رفتار خود در برابر مردم و جامعه ندارد. در واقع از نظر دشمنان، ولی فقیه، فردی است خودکامه بدون قدرت مهار و نظارت 

ه مردم، آن را به اجرا داند، حتی بدون در نظر گرفتن مصلحت عامدهد و صالح میتواند هر آنچه خود تشخیص میکه می

بگذارد و هیچ قدرتی و یا نهادی قادر نیست نظارت بر اعمال و رفتار ایشان داشته باشد و یا مانع از انجام اموری شود که به 

« والیت مطلقه»ى  این نیست مسئله» فرمایند:ای )مدظله العالی( در تشریح این موضوع میمصلحت مردم نیست. امام خامنه

کار دلش خواست، بکند؛ یک وقت یک چیزى به نظرش رسید که باید این کار انجام بگیرد، فوراً انجام دهد؛ قضیّه  که فقیه هر

و  817، 2. از طرفی دیگر با بررسی قانون اساسی و اصول (87/1/8811در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى « )این نیست.

ی به صورت شفاف بیان شده، حدود اختیارات و وظایف ایشان نیز در عالوه بر اینکه صراحتا شرایط احراز مقام رهبر 811

چهارچوب قوانین و مقررات به رشته تحریر درآمده است و بزرگترین عامل درونی بر مهار قدرت رهبری، عدالت و تقوا و... بیان 
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شود. اما گاه امامت عزل میشده است که حتی پس از انتصاب ولی فقیه، اگر این شرایط در او سلب شد خود به خود از جای

معیار اساسی در نظام والیت فقیه، موافقت عمل فقیه با قوانین و موازین اسالمی است؛ و در واقع این نوع نظام یک نوع نظام 

مشروطه به شمار می آید، البته نه به معنای غربی آن؛ بلکه مشروطه به همه شرایط و معیارهایی که شریعت اسالمی برای ولیّ 

حکومت اسالمی نه استبدادی است، نه »ه، در نظر گرفته است. چنانکه امام خمینی در جمالتی به آن تصریح می کند: فقی

حکومت مطلقه، بلکه مشروطه است. البتّه نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت 

در اجرا و اداره مقیّد به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنّت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان 

( اما از دیدگاه امام 41: 8821)موسوی خمینی، روح اهلل، والیت فقیه،  رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله( معیّن گشته است.

همچنین شرایط خاص فردی که در این رهبری خامنه ای )مدظله العالی( مرز والیت مطلقه فقیه با استبداد با بیان ویژگی ها و 

 گیرد به شرح ذیل بیان شده است:جامعه و عنوان ولی مطلقه فقیه قرار می

 

 اجرای دقیق قوانین و تابع قانون بودن  6-1 

ه جزء ترین فصل تمایز ولی مطلقه فقیه با استبداد اجرای دقیق و جز بیکی از مهم )مدظله العالی( ایاز دیدگاه امام خامنه

نمایند. ضمن رد خودرأیی و استبداد به تابع قانون بودن والیت مطلقه فقیه تأکید می )مدظله العالی( ایقوانین است. امام خامنه

دانند. به عبارتی از نظر ایشان مطلقه بودن والیت مطلقه فقیه را به معنای اختیار کامل در اجرای دقیق و جزء به جزء قوانین می

کنند که این والیت مطلقه فقیه که در قانون اساسی آمده، معنایش ها خیال میبعضی» ن در این باره آمده است:در بیان ایشا

تواند بکند؛ معنای والیت مطلقه این نیست. رهبری باید این است که رهبری مطلق العنان است و هر کار که دلش بخواهد، می

اندرکاران امور بخواهند قانونی را که بگذارد. منتها در مواردی اگر مسؤالن و دست مو به مو قوانین را اجرا کند و به آنها احترام

ای را باز کرده و طور است. قانون اساسی راه چارهشوند. قانون بشری همینمعتبر است مو به مو عمل کنند، دچار مشکل می

جی، بازرگانی، صنعتی و دانشگاهی دچار مضیقه گفته آنجایی که مسؤالن امور در اجرای فالن قانون مالیاتی یا سیاست خار

مجلس هم اینطور نیست که امروز شما چیزی را ببرید و فردا تصویب کنند و به شما  -توانند بکنندکار نمیشوند و هیچمی

را انجام  کند و اگر احساس کرد که بناگزیر باید اینکار را بکند، آنرهبری مرجع است. رهبری بررسی و دقّت می -جواب دهند 

این معنای والیت  .شودصورت معضل مهمّ کشوری است، به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع میدهد. جاهایی هم که بهمی

)در دیدار استادان « اند و باید تسلیم باشندمطلقه است، واال رهبر، رئیس جمهور، وزرا و نمایندگان، همه در مقابل قانون تسلیم

 (21/1/8812و دانشجویان قزوین 

 

 الزام عادل بودن ولی فقیه  6-2 

ای )مدظله العالی(، ویژگی عادل بودن ولی های والیت مطلقه فقیه با استبداد از دیدگاه امام خامنهیکی دیگر از تفاوت ویژگی 

فرمایند: یدانند. همچنین وجود اطالق در والیت مطلقه را بررسی نموده و ممطلقه فقیه است که آن را در تناقض با استبداد می

بخواه. این معنا در دلِ صورت دلاند؛ یعنی میل فقیه عادل بهگرفته«استبداد» را به معنای« والیت مطلقه»البته دشمنان، »

کند، پس عادل تواند مستبد باشد؛ اگر مستبد است و بر اساس دلخواه عمل میخودش یک تناقض دارد: اگر عادل است، نمی

که فقیه هر کار دلش « والیت مطلقه» یفهمند. این نیست مسئلهشوند و این معنا را نمیفت نمینیست. دشمنان، این را ملت

خواست، بکند؛ یک وقت یک چیزی به نظرش رسید که باید این کار انجام بگیرد، فوراً انجام دهد؛ قضیه این نیست. قضیه این 
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تواند در آنجایی که الزم است، مسیر را تصحیح و که میاست که یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد 

این است که ما تصور  -که باید از این خطر برحذر بود  -اصالح کند، بنا را ترمیم کند. البته در اینجا هم خطری که وجود دارد 

ی قصاص به ما شد. سر قضیههای غربی باکنیم این انعطاف باید تحت تأثیر فشارهای بیرونی و تغییرِ در جهت انعطاف به قالب

-آورند، سر قضایای گوناگون در مسائل مختلف به ما فشار میی دیه به ما فشار میآورند، سر قضیهکنند و فشار میاعتراض می

آورند؛ لذا ما تسلیم شویم؛ انعطاف به این معنا باشد. نه، این انحراف است؛ این انعطاف نیست. نباید به خاطر اینکه رادیوهای 

ی علیه نظام اسالمی، راجع به فالن حکم، راجع به فالن مبنا های فکر دشمن و کمربستهبیگانه و تبلیغات خصمانه و اتاق

کشند، ما بیائیم بگوئیم حاال تجدید نظر کنیم برای اینکه با دنیا هماهنگ شویم؛ نه، این خطاست، کنند، فریاد میمی اعتراض

 (87/1/8811در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى باید دچار شد )این انحراف است؛ به این انحراف ن

توان نتیجه گرفت که نظام والیت فقیه با حکومت مطلقه، ای )مدظله العالی( در این باره، میبا عنایت به فرمایشات امام خامنه

از والیت فقیه است که حوزه اختیار  فقیه قرائتی« مطلقه»گونه نسبتی بین آن دو وجود ندارد. والیت تفاوت اساسی دارد و هیچ

داند با این تفاوت که ولیّ فقیه را در امور حکومتی، همانند پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( و امامان معصوم )علیهم السالم( می

است. و والیت مطلقه فقیه به معنی دخالت فقیه در شؤون فردی افراد نیست بلکه در امور عمومی و درپی مصلحت عموم جامعه 

یا اینکه حدود اختیارات ولی مطلقه فقیه به معنای فرا قانونی بودن رفتار و تصمیمات ولی فقیه نیست؛ بلکه او نیز به قانون 

 .شریعت و اخالق اسالمی مقیّد است و در برابر قانون ملی بر آمده از اسالم مثل یک فرد عادی است

 

 نتیجه گیری

جایگاه والیت مطلقه فقیه را بر اساس مبانی اسالم « مدظله العالی»ایاساس بیانات امام خامنه این پژوهش برآن بود تا بتواند بر 

و فقه شیعه اثنی عشری تشریح نموده و ضرورت وجودی و تشکیل حکومت اسالمی را بر مبنای اصل والیت مطلقه فقیه بیان 

یل ضرورت وجود والیت بر اساس معانی مختلفی های مختلف والیت مطلقه فقیه، از قبنماید. همچنین به تشریح ویژگی

همچون، ارتباط معنوی، وحدت فکری و عملی و اینکه این والیت همان والیت خدا و رسول او )ص( و امامان معصوم )ع( که 

 باشد اشاره شده است.زمان غیبت امام عصر )عج( با ولی مطلقه فقیه می

های احراز صالحیت شخص ولی فقیه، هم با حکومت مطلقه با عنایت به ویژگی عالوه بر این جایگاه ولی مطلقه فقیه و فرق آن

از لحاظ کنترل دورنی و هم از لحاظ کنترل بیرونی بر اساس مبانی اسالم و همچنین وجود قوانین و مقررات و الزام رعایت این 

د. در نهایت با توجه به اساس ویژگی عدالت در قوانین و عدم تفاوت جایگاه ولی مطلقه فقیه با مردم، در برابر قانون پرداخته ش

ولی مطلقه فقیه، به تفاوت آن با استبداد و همچنین مدیریت کالن ارزشی حکومت اسالمی با رضایت و مقبولیت مردم جهت 

ره شده جلوگیری از انحراف نظام اسالمی در مواقع ضروری و همچنین جلوگیری از ایجاد تفرقه و افزایش الفت در بین مردم اشا

 است.

ترین عنصر مبانی حکومت اسالمی، زعامت نکته حائز اهمیت این پژوهش آن است که اگرچه ولی مطلقه فقیه به عنوان اصلی

کل جامعه را بر عهده دارد اما هدف از برقراری این حکومت بر مبنای عنصر والیت مطلقه فقیه، خدمت به مردم بر اساس دو 

 ت بر طبق موازین شارع مقدس و احکام شرعی بیان شده است. شرط اساسی، مشروعیت و مقبولی
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