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  چكيده

ه فقهي و شرعي باشد، از نگا در صورتي كه نظام اسالمي مبتني بر نظريه واليت فقيه 
بايد فقيه جامع شرايط در رأس آن قرار بگيرد و از طرف ديگر، در نظام سياسي برآمده از 

در صورت . فقه شيعه در ايران نيز رئيس جمهور، مسئول اجرائي امور معرفي گرديده است
حلِ صحيح و منطقي از منظر فقه سياسي كدام خواهد بود؟ يكي از  ها راه تزاحم بين آن

، متصدي جميعِ امور حكومتي باشد و حقِّ »ولي فقيه«ات بحث در اين است كه اگر ثمر
ورود در موضوعات و مسائل اجرايي را داشته باشد، نقش رئيس جمهور، يا يك نقش 
تشريفاتي و يا در حد كارگزار اجرايي خواهد بود و رأي دادن مردم نيز يا به جهت مصالحِ 

بنابراين، در اين . لطف و تفضّل از سوي حاكم اعمال خواهد شدجامعه اسالمي و يا از باب 
گوي مسائل و وقايع موجود خواهد بود، اما اگر رئيس جمهور،  ، پاسخ»ولي فقيه«فرض، 

متصديِ جميع امور اجرايي، و داراي شأنِ نظارت و كنترل باشد، اين، رئيس جمهوري است 
ويِ اتفاقات و اَعمالِ كارگزارانِ اجرايي خواهد گ كه با توجه به قدرت كالن اجرايي، پاسخ
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  مقدمه
از منظر شيعه، حاكم در درجه اول بايد مشروعيت الهي داشته باشد، و در مرحله دوم، 

ش مردمي، حاكميت سياسي و تشكيل يعني با انتخاب و پذير. پذيرش مردم مطرح است
و ولي مطلق الهي در پس ) ع(اما در دوراني كه امام معصوم. كند حكومت فعليت پيدا مي
برد، از نگاه گروهي از فقهاي شيعه و با استناد به ادله نقلي و عقلي  پرده غيبت به سر مي

از . مي خواهد بود، فقيه جامع شرايط، متصدي امور حكومتي در جامعه اسال)خصوصاً عقلي(
طرفي ديگر، در نظام سياسي ايران، عنوان و جايگاه رياست جمهوري نيز تثبيت و تائيد 
گرديده است، كه در اصطالح علوم سياسي، رئيس اصلي دولت و مسئول اصلي اداره دولت 

به عنوان » ولي فقيه«رابطه : با توجه به اين نكته، پرسش اين است كه. شود قلمداد مي
به عنوان مقام عالي اجرائي، چگونه خواهد بود؟ و براي رفع » رئيس جمهور«با  حاكم،

حل كدام است؟ به  راه» رئيس جمهور«با » ولي فقيه«تزاحم يا تعارض بين ديدگاه و نظر 
تعبيري اختيارات اجرائي كالن و مستقيم در نظام اسالمي بر عهده كدام يك خواهد بود تا 

  لمداد نمود؟بتوان وي را مسئول اصلي ق
در اين مقاله با واكاوي منابع معتبر، ديدگاه فقهاي شيعه و فقهاي تدوين قانون اساسي، 

. كار مناسب پرداخته؛ كه در نتيجه به تبيين موضوع مورد بحث منجر خواهد شد به ارائه راه
الشرايط است، نه هر  نكته ديگر اينكه، مقصود از فقيه در بحث واليت فقيه، مجتهد جامع

بايد سه ويژگي داشته ) رهبر جامعه اسالمي(شرايط ال فقيه جامع. كس كه فقه خوانده باشد
يعني از سويي . قدرت مديريت و استعداد رهبري. 3عدالت مطلق؛ . 2اجتهاد مطلق؛ . 1: باشد

بايد صدر و ساقه اسالم را به طور عميق و با استدالل و استنباط بشناسد، و از سوي ديگر در 
ها حدود و ضوابط الهي را رعايت كرده و از هيچ يك، تخطّي و تخلّف ننمايد؛ و  نهتمام زمي

: 1384جوادي آملي، (. همچنين، استعداد و توانايي مديريت و كشورداري و لوازم آن را دارا باشد
136(  

اين مقام، به رؤساي جمهور قانوني و رؤساي . رئيس جمهور، رئيس رسمي دولت است
در كشورهايي مانند ) غير اجرايي(رؤساي جمهور قانوني . شود يم ميجمهور اجرائي تقس

هايي دارند كه تا حد زيادي به وظايف تشريفاتي  شود و مسئوليت ايتاليا و آلمان ديده مي
هاي  ها مسئوليت آن: اما رؤساي جمهور اجرايي دو سمت بر عهده دارند. شود محدود مي

رياست . كنند ياست قوه مجريه تركيب ميرسمي رياست دولت را با قدرت سياسيِ ر
گذارند و از اصل تفكيك قوا پيروي  دولت رياستي را مي  هايي از اين نوع، شالوده جمهوري

در نظام : شود كه با توجه به مباحث فوق، اين پرسش مطرح مي )251: 1387هيوود، (. كنند مي



 

  

57 

  سياست متعاليه
  سومسال  
  دهمشماره  
  94 پاييز 

  متولي اجرائيات
  در نظام سياسي

  قهاز منظر ف
  سياسي شيعه

  )74تا  55(

وري چگونه خواهد بود؟ و اسالمي مبتني بر نظريه واليت مطلقه فقيه، جايگاه رئيس جمه
  قانوني صرف دارد يا اينكه جنبه اجرايي هم دارد؟  آيا جنبه

ذكر اين نكته نيز الزم است كه قبول مبناي انتصاب يا انتخاب بر مرحله اعمال واليت 
  ثر است؛ لذا اگر مبنا بر انتصاب باشد، رأي مردم اصالت ندارد، و جايگاه ولي فقيه،ؤم

آبادي،  صالحي نجف(. گر مبنا بر انتخاب باشد رأي و شوري اصالت داردفوق قانون بوده؛ و ا
1382 :55 -50(  

   )بررسي نظريه انتصاب و انتخاب(منشأ واليت . 1
گيرد و چه كسي در اعمال حق  در اينكه منشأ حق واليت براي فقيه از كجا نشأت مي

نظريه انتصاب و تقدم . واليت براي فقيه نقش دارد، به دو دسته نظريه برخورد خواهيم كرد
واليت بر انتخاب تعيين حاكم، حقّ خداست و سمت واليت و سرپرستي را خدا مثل روزه 

لذا بيعت در . اثبات موثّر است نه ثبوت  كند و پذيرش مردم در مرحله و نماز جعل مي
در اين نظريه، . )87: 1384جوادي آملي، ( فرهنگ شيعه، عالمت حق است نه علّت حق

ت بر مبناي شرعي و به جعل شارع صورت گرفته است، و چرايي الزام و التزام مشروعي
شود و مردم در هيچ يك از عناصر مشروعيت،  سياسي در چارچوب نصب الهي توجيه مي

به همين جهت، برخي از نظريه انتصاب، به انتصاب  )97: 1379حسيني قائمي، (. دخالت ندارند
اما  )495 :1383اشرفي، (. اند؛ زيرا مردم نقشي در آن ندارند همصداقي يا انتصاب مطلق تعبير كرد

در نظريه انتخاب و تقدم گزينش بر واليت، دو ديدگاه وجود دارد كه منشأ آن، اختالف 
نظر در مبدأ إنشاي واليت است كه اين انشاء يا توسط خداوند است، و يا مردم شيعه در 

. دانند رهنمود شرع مي  أصلح در سايه عصر غيبت، نقش بيعت را نقش تشخيص و انتخاب
در زمان غيبت، شارع اوصافي را ارائه : پيرو نظريه اول قائل است )23: 5، ش 1376معرفت، (

انتخاب در اينجا جامع . دهد تا مردم، كسي را كه واجد اين اوصاف است، شناسايي كنند مي
يف؛ و نيز انتخاب است، ولي يعني انتصاب است، ولي بالتوص. باشد بين انتصاب و انتخاب مي

در سايه رهنمود شرع كه فرد منتخب فرمان واليت را پس از شناسايي و پذيرفتن مردم، از 
به  )13- 14: 5، ش 1376معرفت، (. كند و مردم حق پس گرفتن ندارند جانب شرع دريافت مي

. اند دهتعبير كر) انتخاب مشروط(همين جهت، برخي، از اين ديدگاه، به انتصاب عنواني 
اين مهندسي، شبيه مهندسي تعيين رئيس جمهور در جمهوري اسالمي . )495: 1383اشرفي، (

) مرحله تعيين شرايط(ايران است كه اوصاف و شرايط رئيس جمهور مشخص شده است، 
و سپس منتخب مردم به وسيله تنفيذ ولي ) انتخاب(گزينند،  و سپس مردم يك نفر را بر مي

ولي در نظريه . )85: 1387پسنديده، () مرحله نصب. (شود ري نصب ميفقيه به رياست جمهو
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كند،  دوم، ماهيت بيعت، إنشاي واليت است؛ يعني بيعت، واليت شرعي حاكم را إنشاء مي
و واليت نيز مقتضي اطاعت از جانب رعيت است؛ پس بيعت، شرط انعقاد امامت براي 

  .)88- 89: 1387آصفي، (. شود ميحاكم است و بدون آن اطاعت كسي بر ديگري واجب ن
توان از يك طرف مسئوليت  در هر حال، پرسش اساسي اين است كه، چگونه مي

دانست و از سوي ديگر همين مسئوليت يا » ولي فقيه«اجرائي در امور اساسي و مهم را با 
  بخشي از آن را، بر عهده رئيس جمهور گذاشت؟

عمل، يا بايد نظر ولي فقيه ترجيح داده شود، بنابراين، براي رفع تزاحم در مقام اجرا و 
در صورتي كه ظاهر امر بر اين است كه رئيس جمهور، مسئوليت مستقيم اجرائي را بر 

گو باشد، و يا نظر رئيس جمهور مالك و معيار باشد كه در اينجا نيز  عهده دارد و بايد پاسخ
لذا براي . فقيه آسيب وارد گرددبا توجه به جايگاه ولي فقيه، ممكن است به جايگاه واليت 

رفع تزاحم موجود، با توجه به مباني فقهي وارده سه راه حل با استناد به كالم فقها ارائه شده 
  .است

  ادغام واليت فقيه و رياست جمهوري. 2
يعني . شود حل، براي رفع تزاحم موجود، مسئوليت به يك نفر سپرده مي در اين راه 

الزم براي رهبري بوده و هم شرايط الزم براي رياست شخصي كه هم داراي شرايط 
اين پيشنهاد هنگام تدوين قانون . دار هر دو مسئوليت خواهد بود جمهوري را داراست، عهده

فقاهت و «اساسي از سوي برخي فقها مطرح شد، و در رديف شرايط رئيس جمهور، شرط 
اهللا منتظري، از  آيت. نرسيد را پيشنهاد كرده بودند، لكن چنين چيزي به تصويب» اجتهاد
  :كساني است كه در اين رابطه در مجلس تدوين قانون اساسي چنين سخن گفت  جمله

شد، ما جرأت نكرديم بگوئيم رئيس  وقتي از شرايط رئيس جمهور بحث مي
اگر يك مجتهد شجاع و با تقوا و مدبر با آن شرايطي ... جمهور بايد فقيه باشد

كند؟ شما متأسفانه در  نده كل قوا بكنيم، ايراد پيدا ميكه ذكر كرديم را فرما
گانه  ما بياييم قدرت قواي سه... شرايط رئيس جمهور، شرط فقاهت را نگذاشتيد

آدم ... مملكت را به دست يك آدمي بدهيم كه از قدرتش سوء استفاده كند
كند كه قدرت  ترسد و جرأت نمي مارگزيده از ريسمان سياه و سفيد مي

را به دست كسي بسپارد كه فقاهت ندارد و به علوم اسالمي آشنا  مملكت
  )1119: 2، ج1364صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي، (. نيست

شان از  آيد كه برخي از فقهاي تدوين قانون اساسي، هدف از اين كلمات به دست مي
در اين چنين طرحي اين بود كه امور اجرائي كشور از يك مركز هدايت بشود كه 
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به همين دليل، برخي . صورت، ديگر مشكل ناهماهنگي و تصادم به وجود نخواهد آمد
ديگر از اعضا، مانند آقاي حجتي كرماني با صراحت بيشتري در اين باره به اظهار نظر 
پرداخته و با ذكر اين مطلب كه در جمهوري اسالمي، آن طور كه براي مردم شناخته شده 

خب مردم است و از طرفي نوع حكومت نيز جمهوري اسالمي است، رئيس جمهور، منت
قرار بدهيم و براي » فقاهت«است، بهترين راه اين است كه شرط رئيس جمهور شدن را 

  )1123- 1124: همان(. رياست جمهوري را بپذيرد) ولي فقيه(اينكه تعدد قدرت نشود، امام 
نظران مطرح گرديده  صاحب ايراد فقهي كه به اين طرح وارد شده و از سوي برخي از

  :اين است كه
توان سمت رياست جمهوري را به فقها اختصاص داده و با  به چه دليل مي

آوردن شرط فقاهت براي كانديداهاي رياست جمهوري، عموم شهروندان اليق 
محروم كرد؟ لذا با توجه به اينكه براي » حق انتخاب شدن«و باصالحيت را از 

شرط اجتهاد وجود ندارد، ) به جز منصب قضا(م اسالمي رتبه نظا مسئوالن عالي
انحصار اين مقامات به مجتهدين، با موازين شرعي ناسازگار است، و اگر در 

توان آن را  نمي واليت، چنين شرطي به همراه شرايط ديگر، شرعاً معتبر است؛ 
  )2ش   مقاله: محالتي(. براي رياست جمهوري هم الزم شمرد

چنين پاسخ دادند كه، اگر بنا باشد دست به انتخاب اصلح بزنيم و بر لكن برخي ديگر، 
اقواهم عليه و أعلمهم ) حكومت(إنّ احقّ الناس بهذا األمر ): ع(اساس فرمايش حضرت علي

بنابراين با توجه . چرا مسلمانان همچو قانوني را اعتبار نكنند )172خطبه : البالغهنهج(بأمر اهللا باشد، 
داند كه أعلم به امر  داري را شايسته كسي مي زمام امور و حكومت به سخن حضرت كه

  )15: 1393شيرخاني، (. توان فقاهت را نيز در شرايط رئيس جمهور لحاظ نمود خداست، مي

  جمهوريتصدي اجرايي باالصالة رهبري و بالعرض رئيس. 3
رئيس جمهور  حل، مسئوليت اجرائي كشور باالصاله، به عهده رهبري است و در اين راه

صاحب جواهر و مالاحمد نراقي به اين . گيرد در رتبه معاونت اجرائي و دستيار او قرار مي
صاحب جواهر با اتكا به ادلة نقلي و اجماع، فقها را منصوب . نوع رفع تزاحم اعتقاد دارند

ثابت ) ع(داند، و چنين نيابتي براي فقها را در جميع مناصب امام براي اجراي حدود مي
ايشان با استناد . داند داند؛ بلكه قول به چنين نيابتي را ميان اصحاب، مفروض و مسلّم مي مي

به روايت مقبوله عمر بن حنظله و اينكه ائمه قصد داشتند امور اجتماعي را براي شيعيان 
گيرند كه اگر عموم واليت فقها نباشد، بسياري از امور  سامان ببخشند، چنين نتيجه مي

  )294: 21ق، ج 1421نجفي، (. گردد شيعيان تعطيل ميمربوط به 
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ثابت باشد، فقيه هم در ) ع(و ائمه) ص(نراقي نيز معتقد است هر آنچه كه براي پيامبر
همچنين هر كاري مربوط به . ها واليت دارد؛ مگر موردي كه با دليل خاص خارج شود آن

المي نبايد متضرّر بشود، به عهده امور ديني و دنياي بندگان است با توجه به اينكه جامعه اس
  )581- 593: 1375نراقي، (. باشد فقها مي

اهللا  از ديگر فقهايي كه در اين باره با صراحت بيشتري به اظهار نظر پرداخته است، آيت
در حكومت «باشد كه در دهه اول جمهوري اسالمي، نظرشان بر اين بود كه  منتظري مي

وي در » .گانه، دست ياران او هستند امام است و قواي سهاسالمي، مسئوليت اداره جامعه با 
از آيات و «آورده است كه » الفقيه دراسات في واليه«توضيح اين مطلب، در كتاب 

و  )ص(روايات ذكر شده در بيان تكاليف حاكم و همچنين سيره حكومتي پيامبر
ول اصلي حفظ آيد؛ كسي كه در حكومت اسالمي، مسئ چنين به دست مي )ع(اميرالمومنين

باشد، امام و حاكم است؛ لكن وقتي  كيان مسلمين، اصالح مملكت و تدبير امور مملكتي مي
كند، به مشاورين و كارگزاران متعددي احتياج پيدا  داري وي توسعه پيدا مي حيطه ممكلت

گانه پديد  كند، و هر امري را به متخصص آن امر واگذار نموده، كه در نتيجه قواي سه مي
  )51: 2ق، ج1409منتظري، (. »آيد مي

كند  گيري مي رسد، چنين نتيجه لذا ايشان، وقتي كه به بحث قوه مجريه و بررسي آن مي
كند كه انتخاب اعضاي اين قوه به دست شخص ولي امر و حاكم  طبع قضيه، اقتضا مي«: كه

شيوه خاصي  سليقه با او هستند را انتخاب كند؛ مگر آنكه فكر و هم باشد تا كساني كه هم
لذا با توجه به اينكه امام و  )114: همان(. »براي انتخاب افراد، از سوي حاكم پذيرفته شود

باشد؛ انتخاب كارگزاران نيز ابتدائاً بر عهده او خواهد بود؛ مگر  حاكم، باالصاله مسئول مي
اينكه، روش خاصي از سوي مردم به حاكم و ولي امر پيشنهاد گردد و به عنوان شرط 

  .پذيرفته گردد
اند كه، پايه و اساس اين نظريه به لحاظ سياسي،  برخي، به اين ديدگاه ايراد وارد كرده

در يك «گانه  نظريه تمركز قدرت است؛ كه بر طبق آن همه شئون حكومت در قواي سه
شود و اين، در غير معصوم قابل دفاع نيست، و قياس غير معصوم به  جمع مي» شخص
توجيهي ) ه تمركز به لحاظ فقهي، متكي به سيره نبوي و علوي دانسته شدزيرا نظري(معصوم 

ها  توان گفت كه الزاماً همان شيوه ندارد؛ و با توجه به مخاطرات قدرت و تجربه بشري، نمي
. االجرا است ، در زمان غيبت نيز الزم)ع(و اميرالمؤمنين )ص(ها در زمان پيامبر و روش

  )2ش   مقاله: محالتي(
بر اساس نظريه انتصاب و تصويري كه از نظريه انتصاب در : رسد، اوالً نظر مي لكن به

بين فقها وجود دارد، اشكال فوق وارد نباشد؛ زيرا بر مبناي انتصاب، جميع امور و شئون 
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را به عنوان ) ع(اگر سنت و سيره معصوم: ثانياً. حكومتي براي ولي فقيه قابل اثبات است
داري و  فتيم، به چه علت نتوان در مسئله مهمي چون حكومتيكي از ادله اربعه پذير

اختيارات حاكم، به سنت نبوي و علوي استناد نمود؛ خصوصاً وقتي مفروض اين است كه 
  .قرار گرفته است) ع(حكومت فقيه جامعِ شرايط مورد تأييد معصوم

مطلب قرار در فصل هشتم، عنوان بحث را اين » الوالية االلهية االسالمية«مؤلف كتاب 
في أنّ بيد الولي الفقيه تأسيس االدارات المختلفة في البالد التي تحت واليته و «: داده است

و در ادامه چنين آورده است كه، الزمه ثبوت واليت براي فقيه اين است كه . »غيرها
. اختيار تأسيس اين ادارات نيز برايش ثابت باشد و اصالً واليت امر، معنايش همين است

با توجه به مطالب فوق، در ادامه عنوان فصل نهم را اين طور  ايشان )549: 3ق، ج1429من قمي، مو(
نصب مسئوالن دولتي، از » في أنّ بيد الولي الفقيه نصب مسئوولي الدوله«: دهد قرار مي

داند و چنين به تبيين  اختيارات فقيه خواهد بود و در ادامه، دايره نصب را گسترده مي
مقصود اين است، همان طور كه تأسيس ادارات مختلف «: پرداخته است كه ديدگاه خود

در جامعه اسالمي به دست ولي فقيه است، نصب جميع كارگزاران حكومتي اعم از رئيس 
وي براي اثبات  )همان(» .پذيرد جمهور و رؤساي نهادها و ادارات نيز به دست او صورت مي

  :ديدگاه خود دو دليل آورده است
كه الزم قطعيِ واليت ولي امر بر امت آن است كه، وي براي اداره امور مردم از اين. 1

  .اختيار كامل، جهت نصب افراد اجرائي و كارگزاران حكومتي برخوردار باشد
اشتر را به عنوان والي مصر منصوب كرد، همه وقتي مالك) ع(حضرت علي. 2

حضرت، مأموران و كارگزاران اختيارات حكومتي را به او سپرد، همان طور كه خود 
كرد؛ بنابراين، از اين جهت، فرقي بين  را نصب مي) اعم از واليان و فرمانداران(حكومتي 

: همان(. معصوم و غيرمعصوم وجود ندارد و همين حق نيز قطعاً براي ولي فقيه ثابت است
551 -550(  

ترده است كه از نگاه شهيد محمد باقر صدر نيز، واليت فقيه آن چنان وسيع و گس
شامل هر موضوع مربوط به مصالح اسالم و مسلمين شده و حتي اطاعت از فرامين وي بر 
ديگر فقها و مراجع نيز واجب است؛ لكن فقيه نيز همچون امام معصوم مجاز به اعمال زور 

ايشان از حيث حقوقي، تفاوتي ميان نهاد نظارت و . براي به دست گرفتن قدرت نيست
باشد، لذا وي از يك سو، مقبوليت را در متن مشروعيت قرار داده،  قائل نمينبوت و امامت 

  )114- 116: صدر، الفتاوي الواضحه(. و از طرف ديگر، قائل به واليت مطلقه فقيه نيز هست
. البته اينكه برخي قائل به نظارت فقيه از ديدگاه شهيد صدر هستند، صحيح نيست

شهيد ) ا شهيد صدر در كتابي ديگر طرح كرده استگويي نظارت ر( )108: 1379معموري، (
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شود،  هاي ولي فقيه، ميان ناظر و رهبر تفاوت قائل مي صدر در بحث اختيارات و مسئوليت
و نظارت  و معتقد است عالمان ديني همگي موظف به حفظ شريعت و دفاع از آن و اشراف

ه يكي از آنان بوده و در بر جامعه، جهت جلوگيري از انحراف و فساد هستند؛ لكن رهبر ك
  :هاي ذيل را بر عهده دارد حال حاضر به قدرت رسيده، مسئوليت

 رهبر، شخص اول مملكت و فرمانده كل قواست؛
 كند؛ رهبر، حكم رياست جمهوري را تنفيذ مي

با شريعت ) چه قانون اساسي و چه قوانين عادي(رهبر، مسئول تطبيق قوانين مصوبه 
 اسالم است؛
  )12- 13: همان( .ها زير نظر رهبري است ه ه و دادگاقوه قضائي

بنابراين وي معتقد است با پذيرش مسئوليت از جانب يكي از عالمان دين، مسئوليت 
و بايد به نحوي كه در برابر ولي فقيه  )114- 116 :همان(شود؛  نظارت بر امت از آنان سلب نمي

از كلمات شهيد صدر نيز به دست  )111- 112: همان(. قرار نگيرند به وظيفه خود عمل كنند
، مسئوليت امور مملكتي و امور اجرائي را بر عهده دارد و مسئول لةآيد كه فقيه باالصا مي

  .اصلي اوست
ها  آيد كه نظر آن در هر حال، از مجموع كلمات ذكر شده از فقها، چنين به دست مي

مسئوليت اجرا و عمل بر  شناسي مستقيم براي فقيه بوده است؛ بدين معنا كه، بر موضوع
و اگر . شود و ولي فقيه؛ شأن عملياتي و اجرايي نيز خواهد داشت عهده فقيه گذاشته مي

شده درباره سعه و ضيق اين حوزه و ميزان مداخله در اجراست، اين ديدگاه  سؤالي مطرح مي
  )288- 289: 1379حسيني قائمي، (. به مشهور نسبت داده شده است

اين است كه همين ديدگاه نيز در ذهن اكثر فقهاي تدوين قانون آنچه مسلّم است، 
هاي تعدادي از اين دسته فقها را  لذا با توجه به اهميت اين بخش، ديدگاه. اساسي بوده است

  :آوريم كه ظهور يا تصريح در شأن عملياتي و اجرايي ولي فقيه دارد در ذيل مي
اند  اسي به صراحت در اين باره آوردهاهللا جوادي آملي در مجلسِ تدوين قانون اس آيت

. تاست؛ اول قوه مقننه، دوم قوه قضائيه، و سوم قوه مجريه  كه، قواي حاكمه در مملكت سه
اصل يكصد و دهم نيز به منظور تشريح واليت فقيه است در تمام اين سه قوه؛ زيرا تعيين 

ترين مقام  و تعيين عاليفقهاي شوراي نگهبان بيان ظهور واليت فقيه است در قوه مقنّنه، 
قضائي كشور، ظهور واليت فقيه است در قوه قضائيه، و بقيه بندها و موارد مطرح شده، بيان 

: 2، ج 1364صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي، (. ظهور واليت رهبر است در قوه مجريه
1205(  
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خدا دانسته و  اهللا خزعلي نيز از جمله كساني هستند كه واليت فقيه را حكومت آيت
داند، و از نظر ايشان فقيه اصالت دارد؛ لكن قائل است كه به جهت  حكومت را حقّ فقيه مي

هايي كه  عزت و محبوبيت رئيس جمهور در بين مردم، يك مقدار از مقامات و مسئوليت
حق فقيه است بدهيم، و قيد بشود كه اين موارد و اين مقام از سوي ولي فقيه به  لةباالصا

با اينكه مقام عفو و اشعار رعيت ) ع(س جمهور اعطاء شده است؛ كما اينكه امام عليرئي
كند تا محبوبيتش تأمين  مال او و حق اوست، لكن اين مقام را به يك استاندار واگذار مي

  )1200همان، (. گردد
 بنابراين با توجه به ديدگاه اين دسته از فقها نيز، ولي فقيه متصدي جميع امور مملكتي

البته اينكه از منظر . خواهد بود و تشكيل حكومت و اداره امور مملكتي، حق شرعي اوست
الذكر، در متن حقوقي و قانوني نيز همين وسعت ديد و توسعه اختيارات براي  فقهاي فوق

ولي فقيه لحاظ شود، اختالف وجود دارد؛ به طوري كه در اين باره برخي معتقد بودند، هر 
هاي  ست، لكن اگر در قانون اساسي آورده شود، ممكن است برداشتچند واليت مطلق ا

اشكال داشته ) اصل واليت مطلقه(ديگري بشود و به آن رأي ندهند؛ نه اينكه در اصلش 
  )1633: 3، ج 1369صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري، (. باشد

اند كه،  ت ابراز داشتهاهللا عميد زنجاني، به صراح از اين رو، برخي از اين فقها مانند آيت
تر از اصل يكصد و دهم است؛ اما بحث در اين  استنباط از آيات و روايات، اختياراتي وسيع

هر  )697: 2ج : همان(. مان است االن وارد قانون اساسي كنيم نيست كه ما هر چه استنباط فقهي
در اصل پنجاه » مطلقه«اصل يكصد و دهم و واژه  8چند كه در نهايت با اضافه كردن بند 

اي براي ولي فقيه لحاظ و ورود و حق دخالت در جميع  و هفتم، اختيارات وسيع و گسترده
گذار جمهوري اسالمي، عباراتي دارد  به عنوان بنيان) ره(امام. امور حكومتي تثبيت گرديد

  :كه صراحت يا ظهور در شأن اجرايي و عملياتي براي فقيه دارد و عبارتند از
در تدارك ) ع(و ديگر ائمه) ص(ختيارات و واليتي كه حضرت رسولهمان ا«: الف

سپاه، تعيين والت و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، 
خداوند، همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است؛ منتها شخص معيني نيست، 

و در ادامه با تصريح بيشتري در اين  )40: 1373امام خميني، (. »است» عالم عادل«روي عنوان 
  :اند كه رابطه آورده

واليت، يعني حكومت و ادارة كشور و اجراي قوانين شرع مقدس كه يك 
مورد بحث، يعني » واليت«به عبارت ديگر . وظيفه سنگين و مهم است

 و در ادامه مطلب چنين به تبيين بيشتر ديدگاه) همان(. »حكومت و اجرا و اداره
همه مسلمانان » ولي«را ) ص(خود پرداختند كه، خداوند متعال، رسول اكرم
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واليت دارند؛ ) ع(قرار داده و تا وقتي آن حضرت باشد حتي بر حضرت امير
پس از آن حضرت، امام بر همة مسلمانان، حتي بر امام بعد از خود، واليت 

تواند قاضي و  مي دارد؛ يعني اوامر حكومتي او دربارة همه نافذ و جاري است و
و ) ص(همين واليتي كه براي رسول اكرم«لذا . والي نصب و عزل كند

. ، در تشكيل حكومت و اجرا و تصدي اداره هست، براي فقيه هم هست)ع(امام
  )41- 42: همان(

طور كه از عبارات ايشان پيداست، فقيه واجد شرايط، باألصاله مسئول و متصدي همان
  .لكتي استجميع امور اجرايي و مم

فللفقيه العادل، جميع ما للرّسول «در كتاب البيعِ خود نيز با اين عبارت كه ) ره(امام: ب
بر اين مطلب تصريح دارند » مما يرجع إلي الحكومة و السياسة و ال يعقل الفرق) ع(و األئمه

ت در آن واليت داشته، والي) ص(كه فقيه عادل در تمام امور حكومتي و سياسي كه پيامبر
  )619: 2ق، ج 1430امام خميني، (. باشد دارد و ذي حق مي

حديث مقبوله، توقيع : در اين زمينه اطالق ادله عقلي و نقلي مانند) ره(مستند امام
مثالً در حديث . شريف، اللّهم الرحم خلفايي، الفقهاء أمناء الرّسل و روايات ديگر بوده است

به صراحت مقصود از روايت را چنين تفسير » دنياالفقها امناء الرّسل ما لم يدخلوا في ال«
نموده كه كليه اموري كه به عهده پيامبران است، فقهاي عادل موظف و مأمور انجام آنند؛ و 
سپس آن را تا امور حكومتي مانند اجراي حدود، پاسداري از تماميت ارضي، خراج و 

  )60- 61: 1373همان، (. دهد ماليات، حفظ مرزها و نظم شهرها توسعه مي
ايشان خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، پيرامون حدود اختيارات واليت : پ

  :فقيه فرمودند
شود و ممكن است سوء تفاهمي بين مردم  چون گفتار آقايان پخش مي

حاصل شود، الزم است عرض كنم آيات و رواياتي وارد شده است كه 
ها  رگ اسالم هم در آناست و فقها و علماي بز) ع(مخصوص به معصومين

شركت ندارند، هر چند فقهاي جامع شرايط، از طرف معصومين نيابت در تمام 
امور شرعي و سياسي و اجتماعي دارند و تولي امور در غيبت كبري موكول به 

  )403: 19، ج 1378امام خميني، (. آنان است
ست، مسئله مسئله، مسئله حكومت ا«: ايشان در جمع مسئوالن لشكري و كشوري: ج

) ع(اين حكومت كه عجين با سياست است در روز غدير براي حضرت امير. سياست است
االسالم بني «. از سوي خدا ثابت و جعل شد و دنبالش هم براي ائمه هدي جعل شده است

واليت، . است) فروع دين(معنايش آن نيست كه واليت، در عرض اين » علي خمس
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گويند، آن امامت است و  كنيم واليتي كه در اينجا مياصلش مسئله حكومت است و خيال ن
نخير، اين واليت عبارت از حكومت است، حكومت . امامت هم در عرض فروع دين است

  )113- 115: 20همان، ج (هاست  مجري اين
امام خطاب به رئيس جمهور وقت با تبيين و تصريح بيشتري در اين زمينه به اظهار : د

  :نظر پرداخت
است، يكي از احكام ) ص(اي از واليت مطلقه رسول اهللا عبهحكومت كه ش

. اوليه اسالم است و مقدم بر تمام احكام فرعيه؛ حتّي نماز، روزه و حج است
تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است، خراب كند و  حاكم مي

تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل  حاكم مي. پولش را به صاحبش رد كند
تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در  حكومت مي. كند

. موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسالم باشد، يك جانبه لغو كند
تواند هر امري را چه عبادي و غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح  مي

تواند از  مي حكومت. اسالم است، از آن مادامي كه چنين است، جلوگيري كند
حج كه از فرايض مهم الهي است در مواقعي كه مخالف صالح كشور است، 

  )452: همان(. »موقتاً جلوگيري كند
، اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه باشد، )ره(از ديدگاه امام

وا محت معنا و بي ، يك پديده بي)ص(حكومت الهيه و واليت مطلقه مفوضه به نبي اسالم
) ص(اي كه از جانب خدا به نبي اكرم خواهد شد؛ لذا حكومت به معني واليت مطلقه

 )451: همان(. واگذار شد، اهم احكام الهي خواهد بود و بر جميع احكام شرعيه تقدم دارد
بنابراين، مطابق ديدگاه فقهي امام خميني، تصوير حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه 

و سپس ولي ) ع(و ائمه معصومين) ص(اليت مطلقه براي پيامبربا تفويض حكومت و و
فقيه عادل سازگاري ندارد، و حكومت از احكام اوليه الهيه خواهد بود؛ به همين دليل است 

. باشد واليت فقيه و حكم حكومتي از احكام اوليه الهيه مي: كه ايشان به صراحت قائل است
  )457: همان(

دگاه و اظهار نظر فقهي و استداللي از امام مشهود است، همان طور كه در اين چند دي
دانند و تمام  مي) ص(ايشان حيطه اختيارات حكومتي و سياسي فقيه را عين اختيارات پيامبر

كه در جامعه و حكومت ) اعم از اجرايي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي(شئون حكومتي 
ن شئون و اختيارات حكومتي نيز به عهده ايشان بوده است، هما) ص(اسالمي زمان پيامبر

  .در حكومت اسالميِ امروز به عهدة ولي فقيه است و حق اوست
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اي كه ذكر آن مويد و مكمل مطالب گذشته است، شرط اعمال واليت از سوي  نكته
، رأي اكثريت مردم و بيعت مردمي دخيل خواهد بود، )ره(فقيه خواهد بود كه از نگاه امام

كنند؛ زيرا بر اساس  نيست كه مردم با انتخاب خود، اعطاي واليت نيز ميالبته اين بدان معنا 
مباني فقهي كه از امام ذكر شد، فقيه عادل در جميع امور حكومتي حقّ اعمال واليت دارد 

  .و واليتش از احكام اوليه الهيه است
مه امام در پاسخ به استفتايي كه از سوي نمايندگان خود، در دبيرخانه مركزي ائ: هـ

جمعه مطرح شده بود و در مورد چگونگي اعمال واليت فقيه جامع شرايط بر جامعه اسالمي 
واليت در جميع صور دارد، لكن تولّي امور مسلمين «: سؤال شده بود، چنين پاسخ فرمودند

و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراي اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم از آن ياد 
  )459: همان(. »شده به بيعت با ولي مسلمين در اسالم تعبير ميشده است، و در ص

توانم در همه امور دخالت بكنم،  من كه نمي«: ايشان در جمع سپاه پاسداران فرمودند: ن
كنم كه  من مثالً حاال شما را تأييد مي. باالخره من اشخاص دارم، بايد اشخاص دخالت كنند

شيد، اين معني دخالت من است؛ يعني اگر شما در آنجا در سپاه پاسداران باشيد و در رأس با
ام، همان اطاعت از من  اطاعت از كسي كه من قرار داده. ام كاري انجام بدهيد، من انجام داده

فرض كنيد . است و همان دخالت من است، اين طور نيست كه هر كدام علي حده باشند
يس كل قوا باشد و موافقت با آن ام براي اينكه رئ آقاي رئيس جمهور را من قرار داده

توانم همه امور را  من خودم مستقيماً نمي. ام، موافقيت با من است چيزي كه من قرار داده
  )43: 13همان، ج (. دخالت بكنم، من بايد باالخره اشخاص قرار بدهم و يك نظمي ايجاد بشود

شناسي مستقيم و  وعيابيم كه امام باالصاله، موض با توجه به اين عبارات نيز، در مي
داند؛ و لكن چون عمالً چنين چيزي با  دخالت اجرايي و عملياتي در امور را حق فقيه مي

توجه به توسعه حكومت ناممكن است، ولي فقيه افراد متعددي را براي جاهاي مختلف در 
  .گيرد نظر مي
مستقيمي به  هاي فقهي خود، اشاره در ديدگاه) ره(در حالي كه برخي قائلند كه امام: و

تصدي قوه مجريه و امور اجرايي توسط فقيه نكرده است؛ با مراجعه دقيق به برخي آثار 
ايشان در كتاب واليت . شود مانند كتاب واليت فقيه، خالف اين حرف ثابت مي) ره(امام

براي اينكه قانون مايه : فقيه خود، پيرامون لزوم تشكيل مؤسسات اجرائي، آورده است كه
سعادت بشر شود، به قوة اجرائيه و مجري احتياج دارد، به همين جهت، خداوند  اصالح و

متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانون؛ يعني احكام شرع، يك حكومت و دستگاه 
در رأس تشكيالت اجرايي و اداري ) ص(رسول اكرم. اجرا و اداره مستقر كرده است

، خليفه هم همين وظيفه و مقام را )ص(مپس از رسول اكر. جامعه مسلمانان قرار داشت
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اصوالً قانون و نظامات اجتماعي مجري الزم دارند؛ لذا ) اجراي احكام و تنفيذ قوانين. (دارد
  .اي به وجود آيد پس از تشريع قانون، بايستي قوه مجريه

كند؛ به همين  ها را اجرا مي قوه مجريه است كه قوانين و احكام دادگاه
گذاري كرده است، قوه مجريه هم قرار داده  طور كه قانونجهت، اسالم همان 

   )17- 18: 1373امام خميني، (. ، متصدي قوه مجريه هم هست»ولي امر«. است
بنابراين از اين عبارات نيز، صراحت كالم امام در تصدي امور اجرائي به دست فقيه 

شكيالت اجرائي و اداره ، در رأس ت)ص(عادل، معلوم است و ايشان ولي فقيه را مانند پيامبر
  .داند دهد و باالصاله اين امر را حق او مي جامعه اسالمي قرار مي

  تفكيك ميان مقام اجرا و نظارت فقيه. 4
و » واليت فقيه«اي بين  حل سوم براي رفع مشكل، از سوي فقهايي است كه مالزمه راه

براي فقيه ) يت اجرا و عملمسئول(شناسي مستقيم  بينند؛ بنابراين، موضوع نمي» شان اجرائي«
باشد و  در اين ديدگاه وجود ندارد و فقط نظارت بر اجراست كه حق الهي شريعت مي

يابد؛ اما مرحله اجرا حق مستقيم مردم خواهد بود كه به فرد  توسط فقيه اعمال و عينيت مي
ر منتخب واگذار خواهد شد، لذا در اين صورت، رئيس جمهور از مشروعيت كامل برخوردا

  .باشد بوده و از همه اختيارت اجرائي برخوردار مي
اهللا مكارم شيرازي بوده است كه ديدگاه خود  يكي از فقهاي قائل به اين ديدگاه، آيت

اما اينكه رئيس جمهور هم منتخب مردم و هم «: را در اين زمينه چنين مطرح كرده است
، »ع«هنگامي كه علي. معني ندارد مورد قبول فقيه و رهبر باشد، باز هم كار دست او نباشد،

مالك اشتر را براي حكومت مصر انتخاب كرد، تمام اختيارات مصر را به دست او سپرد، نه 
اگر رئيس جمهور، فرد ! آقايان عزيز. ها را در دست خود نگه داشت اينكه تمام سرنخ

يگانه با او منتخب مردم است و از طرف فقيه نيز حكم او امضا شده است، چرا معامله يك ب
به خدا اين به صالح امت نيست، به صالح ... گيريد؟ كنيد و همه اختيارات را از او مي مي

واليت فقيه را ... ايم  انقالب نيست، ما حاكميت ملت را در اصول گذشته تصويب كرده
اگر درست پياده كنيم با حاكميت مردم و اصل شورا كامالً سازگار است، در غير اين 

به تعبير فقهي، مصلحت امت و غبطه مردم مسلمان . دهد صل شورا پايان ميصورت به ا
كند، اختيارات مختلف را كه دليل شرعي بر آن نداريم، در خودمان متمركز  ايجاب مي

  )1115: 2؛ ج1364صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي، (. »نكنيم كه سخت موجب ابهام است
هنگامي كه فقهاي ما ترجيح «: تصريح دارند كه ايشان در همين نطق، بر اين نكته

اند و او را مأذون  دهند خودشان رئيس جمهور نباشند و خودشان به ديگري رأي داده مي
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خواهند كارهاي مملكت را به او بسپارند؛ بنابراين،  اند، مفهومش اين است كه مي دانسته
و بسپارند، اين درست نيست كه اختيارات را هم تا زماني كه به خطا نرفته است، بايد به ا

فقها هم بخواهند ديگري را به رياست جمهوري برگزينند و هم خود، تمام اختيارات را 
لذا ايشان اذن و تنفيد ولي فقيه را مالزم با دارا بودن اختيارات  )1116: همان(. »داشته باشند

يس جمهور، داللت بر كنند، زيرا رأي و اذن فقيه به رئ كامل براي رئيس جمهور قلمداد مي
كند، و همين مقدار، براي مشروعيت قوه مجريه  امين و مورد اعتماد بودن رئيس جمهور مي

  .و تصرّفات رئيس جمهور كافي است
رغم موافقت  اهللا شيخ مرتضي حائري يزدي نيز از فقهاي مشهوري است كه علي آيت

لس تدوين قانون اساسي در اين با مبناي واليت فقيه، با اطالق آن مخالف بود و لذا در مج
آيد يا نه، و  مطلب سوم بنده اين است، حاال كسي خوشش مي«: باره به ايراد سخن پرداختند

ام اين اصل از ضروريات اسالم  بنده مكرّر گفته. آن حقيقت اسالم، يعني واليت فقيه است
كه فقيه در حدود  بگوئيد... است و اين هم كه اطالق نداشته باشد، از ضروريات اسالم است

اند، واليت دارد؛ يعني بنويسيم فقيه در  متوني كه فقه اسالم بيان كرده و مشهور نوشته
واليت دارد، و اگر هم خواستيد آن را تفصيل بدهيد، مثالً در » حدود متون فقهيه مشهوره«

از لحاظ احكام هم آنچه . فتوا و قضا و امور حسبيه كه من جمله همين حكومت است
  )610- 611: 1همان، ج (. »وند فرموده است، بايد به آن عمل كند، نه اينكه خود حكم كندخدا

به همين جهت، برخي با تتبع و تحقيق در ادله فقهي در تأييد ديدگاه مورد بحث 
، ضرورت »واليت فقيه«اند كه، در هيچ يك از داليل و روايات مربوط به  آورده
اجرائي به اثبات نرسيده و از اين روايات، صرفاً دو  شناسي و دخالت فقيه در امور موضوع

فقيه بر عمليات اجرا، بدون ) نظارت واليي(نظارت مقتدرانه : الف: چيز قابل استفاده است
دخالت در اجرا بر حسب : ب. آنكه ابتدائاً حق اجرا و مداخله در فرايند آن را داشته باشد

صرفاً موارد اندك و نادري را كه » صدور حكم در مواقع خاص«ضرروت و مصلحت 
 )285: 1379حسيني قائم مقامي، (. قرار دارد» قاعده«در برابر » استثناء«شود، و همچون  شامل مي

سازي نخواهد  شناسي و عمل در نتيجه، فقيه هيچ گونه نقش مستقيم و مباشري در موضوع
پردازيم  مي) ره(ام خمينيهايي از ام حل نيز ضرورتاً به ذكر ديدگاه در پايان اين راه. داشت

كه صراحت يا ظهور در تفكيك اجرا از مرحله نظارت بر اجرا دارد و شأن نظارتي را براي 
  :نمايد كه عبارتند از فقيه اثبات مي

و در پاسخ به سؤال خبرنگار راديو تلويزيون  23/6/1357در تاريخ ) ره(امام: الف
ت اسالمي اين است كه رهبران مذهبي، فرانسه كه پرسيده بود، آيا منظور شما از حكوم

خير، منظور اين نيست كه رهبران مذهبي خود «: خود حكومت را اداره كنند؟ پاسخ دادند
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امام (. »كنند هاي اسالم رهبري مي حكومت را اداره كنند، لكن مردم را براي تأمين خواسته
  )467: 3، ج 1378خميني، 
در صورت استعفاي شاه، آيا علما : ه بوددر مصاحبه با خبرنگار رويتر كه پرسيد: ب

علما خود حكومت نخواهند كرد، آنان «: خود حكومت خواهند كرد؟ چنين پاسخ دادند
باشند، اين حكومت در همه مراتب خود متكي به آراي مردم  ناظر و هادي مجريان امور مي

  )160: 4همان، ج (. »و تحت نظارت و انتقاد عمومي خواهد بود
گيريد؟  پاسخ به سؤالي در اين باره كه آيا شما در رأس حكومت قرار مي ايشان در: پ

اين مردم هستند كه بايد افراد كاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب «: چنين پاسخ دادند
توانم در اين تشكيالت، مسئوليت خاصي را بپذيرم و در عين  كنند و لكن من شخصاً نمي

. »دهم بر اوضاع هستم و وظيفه ارشادي خود را انجام ميحال، هميشه در كنار مردم ناظر 
  )137: 5همان، ج (

ايد  خبرنگار روزنامه لوموند اين سؤال را مطرح كرد كه، با توجه به اينكه شما گفته: ج
خواهيد زمام را به دست بگيريد، يك حكومت اسالمي را به چه صورت در نظر  نمي

ما نامزدي براي رياست جمهوري معرفي خواهيم كرد «: ايد؟ و پاسخ امام اين بود كه گرفته
من شخصا رئيس جمهور نخواهم شد و هيچ پست ... كه بايد به وسيله ملت انتخاب شود

: 5همان، ج (. »دولتي هم نخواهم پذيرفت، من همانند گذشته به هدايت ملت اكتفا خواهم كرد
414(  

خداي تعالي در اولين زمان  به خواست«: در پاسخ به روزنامه اكونوميست، گفتند: د
هاي خود را اعالم خواهيم نمود، ولي اين بدين معنا نيست كه من زمام  ممكن و الزم برنامه

من هميشه به . امور را به دست بگيرم و هر روز نظير دوران ديكتاتوري، شاه اصلي بسازم
  )385: 5همان، ج (. »وظيفه ارشاد و هدايتم عمل خواهم كرد

واليت «: مع نمايندگان اقشار مختلف مردم، چنين به ايراد سخن پرداختندامام در ج: هـ
فقيه، واليت بر امور است كه نگذارد اين امور از مجاري خودش بيرون برود، نظارت كند 

ها،  جمهور كه مبادا يك پاي خطايي بردارد، نظارت كند بر همه دستگاهبر مجلس، بر رئيس
خواهيم ديكتاتوري باشد، واليت فقيه ضد  يريم، نميخواهيم بگ جلوي ديكتاتوري را مي

  )311: 10همان، ج (. »ديكتاتوري است
فقيه، ناظر بر اين «: ايشان در سخنراني خود باز هم به اين نكته تأكيد كردند كه: ن

خواهد خودش يك  اجراي قانون بكنند خالف نكنند، نه اينكه مي) مجريان(ها  است كه اين
ها بگذرد،  هايي كه اگر چند روز بر آن خواهد نگذارد اين حكومت ميحكومتي بكند، بلكه 

  )353: همان(» .خواهد نگذارد بشود گردند به طاغوتي و ديكتاتوري، مي بر مي
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اشخاصي كه اطالع «: در تاريخ ديگر در همين رابطه مطالبي به شرح ذيل بيان كرد: و
قانون اساسي بگذارند اسباب  واليت فقيه در«كنند كه اگر چنانچه  ندارند گمان مي
شود؛ آنكه جلو  شود؛ در صورتي كه اگر واليت فقيه نباشد، ديكتاتوري مي ديكتاتوري مي

خواهد اين  آن فقيه مي. آن فقيه است... گيرد از اينكه رئيس جمهور، ديكتاتوري نكند  مي
  )22: 11همان، ج ( .»ها را بشكند و همه را زير بيرق اسالم و حكومت قانون بياورد ديكتاتوري

نيز، با صراحت اين نقطه نظر را بيان فرمودند  7/10/1358در همين رابطه در تاريخ : ي
روحاني بايد نقش داشته باشد، خودش رئيس جمهور نشود، بلكه در رياست جمهوري «: كه

  )464: همان(. نقش بايد داشته باشد، كنترل بايد بكند و آن به منزله كنترل يك ملّتي است
شخصاً به دست گرفتن زمام ) ره(مجموعِ اين عبارات، ظهور در اين امر دارد كه امام

تصريح » ولي فقيه«اجرائي را انكار كرده و در برخي عبارات نيز بر نقش نظارتي و كنترل 
را، فقط در ) ره(كردند؛ لذا همين امر باعث گرديده برخي، واليت فقيه از منظر امام مي

تصور كنند كه در اين صورت، واليت ولي فقيه، فقط شأن هدايت حيطه نظارت و كنترل 
  )4مقاله : محالتي(. و نظارت را خواهد داشت

اما آيا باور واقعي و فقهي امام نيز همين گونه است، يا اينكه در موارد مطرح شده فوق، 
 وجود داشت؟ آيا امام در اين نگاه، شخص ولي فقيه كه خودشان» گرايانه مصلحت«نگاهي 
اند را مد نظر قرار داده بود يا شخصيت ولي فقيه را؟ بدين معنا كه به لحاظ مباني فقهي  بوده

يعني شخصيت (قائل به اختيارات گسترده و كالن مديريتي براي شخصيت ولي فقيه 
اين اختيارات را ) شخص حقيقي ولي فقيه(است و به لحاظ شخصي ) حقوقي ـ فقهي فقيه

  .ين سؤاالت در ذيل، روشن خواهد شدپذيرند، پاسخ به ا نمي
آيد كه  چنين به دست مي) ره(از مجموع كلمات فقهاي مذكور، خصوصاً امام خميني

دليل فقهي و شرعي بر دخالت و ورود مستقيم ولي فقيه به دست نيامده و اينكه ولي فقيه، 
در متون فقهي ابتدائاً و به شكل مستقيم، متصدي امور مهم اجرايي و عملياتي جامعه گردد، 

داري، مربوط به جنبه  دليلي بر آن وجود ندارد؛ لذا وظايف و اختيارات فقيه در امر حكومت
  .نظارتي خواهد بود و ادله واليت فقيه قاصر از اثبات اطالق واليت است

هاي ذكر  حل سابق، ديدگاه اي كه در پايان، ذكر آن ضروري است اينكه، در راه نكته
احت يا ظهور در تصدي جميع امور حكومتي و اجرايي براي فقيه صر) ره(شده از امام

هاي ذكر شده از ايشان در اين قسمت، صراحت يا ظهور در  داشته، در حالي كه ديدگاه
الذكر ظاهراً  هاي فقهي ـ استداللي سابق شأن نظارتي و كنترل دارد، و اين نظرات، با ديدگاه

  :باشيم تعارض موجود، بدين شكل ميناسازگار است؛ لذا البد از رفع تهافت و 
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براي رفع تعارض موجود، و با توجه به اينكه نظرات مطرح شده پيرامون شأن نظارتي . 1
  :بايد گفت) 1357- 1359(هاي اول پيروزي انقالب بوده  و كنترل براي فقيه مربوط به سال

توجه به اينكه  داشتند و با» گرايانه مصلحت«در اين گونه نظرات، نگاهي ) ره(امام: الف
غالب اين نظرات در مصاحبه با خبرنگاران خارجي بوده، و اخبار انقالب اسالمي با توجه به 

بيشتر در ) ره(گيري آن، براي جهانيان مهم بوده است؛ حضرت امام هاي اول شكل سال
اند، نه اينكه بخواهند به تبيين جايگاه  صدد اهميت نقش مردم و تقويت جمهوريت نظام بوده

  .واليت فقيه و حيطه اختيارات آن از نگاه فقهي و فني بپردازند
افكني مغرضان در داخل كشور پيرامون  مصالح داخلي امت و جامعه اسالمي و شبهه: ب

هاي ابتدايي، مصلحت جامعه و  در طي آن سال) ره(اصل واليت فقيه، موجب گرديد امام
نند، و با توجه به شبهات و امت را در نقش نظارتي و ارشادي ولي فقيه تصوير ك

هاي انجام شده از اختيارات گسترده و كالن مديريتي و حكومتي كه در جميع  جوسازي
  .امور حق ولي فقيه است، به جهت مصالح داخلي امت، براي مدتي منصرف شوند

، و »البيع«و » واليت فقيه«در دو كتاب ) ره(هاي فقهي و فني امام از مجموع ديدگاه. 2
- 1367(هاي  اظهار نظرهاي تخصصي و فقهي پيرامون واليت فقيه كه در طي سال همچنين

  :آيد كه آخر عمرشان صورت گرفته است، چنين به دست مي) 1364
باشد؛  در اداره امور جامعه مي) ص(فقيه متصدي امور، داراي همان واليت پيامبر: الف

  .لذا تمام امور حكومتي و سياسي به عهده او خواهد بود
) ع(، ائمه)ص(اي است كه از جانب خدا به پيامبر حكومت به معناي واليت مطلقه: ب

و فقيه عادل واگذار شده و بر جميع احكام شرعي مقدم است و در نتيجه، واليت فقيه و 
  .حكم حكومتي از احكام اوليه الهيه است و بر جميع امور شرعي مقدم است

قوه مجريه هم قرار داده است و همان  گذاري كرده، اسالم، همان طور كه قانون: ج
ولي «در رأس تشكيالت اجرايي و اداري جامعه مسلمانان قرار داشت، ) ص(گونه كه پيامبر

نيز در رأس تشكيالت اجرايي و قوه مجريه قرار دارد و باالصاله اين امر حق او » فقيه
  .خواهد بود

، ولي فقيه )ره(امام خميني از نگاه: توان گفت بنابراين، با توجه به موضوع بحث، مي
باالصاله حق ورود مستقيم و اعمال واليت در امور حكومتي اعم از اجرائي، سياسي، 

. را داراست، و رئيس جمهور نيز در حقيقت عامل و كارگزار وي خواهد بود... اقتصادي و
يدگاه به همين جهت، با توجه به اينكه اكثر فقهاي موافق اصول مربوط به واليت فقيه در د

اند، باور فقهي آنان  هاي فقهي امام خميني داشته فقهي خود بيشترين تأثيرپذيري را از ديدگاه
  .االمكان بار حقوقي و قانوني نيز به خود گرفته است نيز همين نظريه بوده است، كه حتي
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البته اين بدين معنا نيست كه نقش نظارتي ولي فقيه در قانون اساسي ذكر نشده است؛ 
توان  ا در مقام بيان اين مطلب مهم هستيم كه آيا عالوه بر شأن نظارتي و كنترل ميلكن م

واليت «شأن اجرائي و حق ورود در اجرائيات را هم از ادله به دست آورد يا نه؟ لذا 
باشد، لكن  كه واژه فقهي است، اگر چه مرادف با تصدي بالفعل امور اجرائي نمي» مطلقه

گيري در جميع امور  از اين واژه فقهي، حق اعمال واليت و تصميمقدر متيقّن اين است كه 
شود و تصرّف فقيه در امور عدواني نخواهد بود، هر چند در موارد  حكومتي ثابت مي

متعددي نيز تصدي بالفعل امور اجرائي در قانون اساسي، ذكر و تصريح شده كه اين موارد با 
  .زگاري داردو مباني فقهي ذكر شده سا» واليت مطلقه«

  گيري نتيجه
از مجموع مباحث مطرح شده، خصوصاً ديدگاه فقهاي مشهور و فقهاي تدوين قانون 

گذار نظام  به عنوان بنيان) ره(هاي فقهي و استداللي امام خميني اساسي و همچنين ديدگاه
ا گيريم كه مشهور فقهاي قائل به ابتناي نظام اسالمي بر واليت فقيه، ب اسالمي نتيجه مي

در » ولي فقيه«توجه به مبناي فقهي انتصاب و نصب الهي، شأن اجرايي و عملياتي نيز براي 
اند، و با استناد به اطالق ادله نقلي و عقلي، فقيه را در جميع امور حكومتي و  نظر گرفته

عزل و نصب و تشكيل نهادهاي اجرايي و حكومتي، خراج، ماليات و حفظ (اجرائي اعم از 
ذي حق دانسته و همه امور جامعه و نظام اسالمي در اصل بر عهده وي خواهد  ...)مرزها و

ولي «بود؛ در نتيجه، نقش اصلي مردم، يك نقش بيعت و پذيرشي بوده است كه با انتخاب 
صورت گرفته است؛ لذا فقيه با بيعت و انتخاب مردمي، حق اعمال واليت و » فقيه

زيرا از نگاه فقهي و با توجه به . داشتگيري در جميع امور حكومتي خواهد  تصميم
اطالقات ادله كه در كالم فقها ذكر گرديد، ولي فقيه مسئول در جميع امور حكومتي خواهد 

دانند  شناسي و حيطه اجرا را حق ولي فقيه نمي اي ديگر از فقها، موضوع بود، هر چند كه عده
ان، ادله اثبات واليت فقيه، قاصر دانند؛ زيرا به نظر آن و آن را حق مردم و رئيس جمهور مي

از اثبات اطالق واليت است، لذا ولي فقيه فقط شأن نظارت و كنترل را دارا خواهد بود و 
در اين صورت مردم ذي حق خواهند بود و رئيس جمهور، باالصاله متصدي همه امور 

رتي فقيه باشد، و مزاحمت و تصادم بين شأن نظا اجرائي و از مشروعيت كامل برخوردار مي
ديدگاه اين دسته از فقها، با مبناي . و شأن اجرائي رئيس جمهور به وجود نخواهد آمد

  .الناس است، سازگاري دارد انتخاب و اينكه واليت و حاكميت حق
بنابراين، اتخاذ هر كدام از مبناي انتصاب يا انتخاب در نظريه واليت فقيه، در 

رسد با توجه به اينكه هر دو  لكن به نظر ميگيري بحث ما تأثير خواهد گذاشت؛  نتيجه
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توان گفت كه ديدگاه  گروه از فقها، قائل به ابتناي نظام اسالمي بر واليت فقيه هستند، مي
فقهاي قائل به ذي حق بودن ولي فقيه در جميع امور حكومتي و اجرائي به صواب 

و اجرائيات است، و  داري، قوه مجريه اساس و شاكله حكومت: تر است؛ زيرا اوالً نزديك
شناسي و  توان اثبات نمود كه ولي فقيه، شأن موضوع ثانياً از اطالق ادله نقلي و عقلي مي

داري و  دخالت مستقيم در اجرا نيز خواهد داشت؛ زيرا واليت در بحث، به معناي حكومت
 .اجرا و اداره امور جامعه است
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