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 چكيده

 نظام درباره شيعه فقهاي برجسته هاي نظريه از خميني يكي امام فقيه واليت نظريه

دليل فهم ماهيت اين نظريه از جنبه ثبات يا  غيبت است و به همين دوران در سياسي
پردازان بوده است. پژوهش حاضر سعي دارد با نگاهي نو تحول، همواره مورد بحث نظريه

اين مقوله را ارزيابي كند. در اين شرايط معياري براي فهم تحول يا ثبات يك نظريه 
انشي وابسته به فقه كند كه عبارت است از ماهيت دانش فقه سياسي به عنوان د مطرح مي

به لحاظ مباني و روش و وامدار علم سياست به لحاظ موضوع. از سوي ديگر، مقاله حاضر 
هاي نظريه واليت فقيه با اتخاذ نكردن رويكردي عمومي، يكسان و كلي به همه جنبه

برد، بلكه ضمن تفكيك سه جزء اصلي امام، آن را ذيل عنوان كلي ثبات يا تحول نمي
ها و مبناي مشروعيت ولي فقيه، سه م، يعني شئون و اختيارات، شرايط و ويژگينظريه اما

را نيز به عنوان ضلع » تكامل«دهد و بندي متفاوت از اجـزاي اين نظـريه ارائه ميجمع
دهد. عالوه بر اين، نوشتار حاضر در مورد اشاره قرار مي -در كنار ثبات و تحول -سوم 

، از نقش »مجوزدهي«قيه از ديدگاه امام، با تكيه بر نظريه بررسي مبناي مشروعيت ولي ف
كند  گويد و سعي ميمردم در به فعليت رساندن حكومت فقيه از ديدگاه ايشان سخن مي

ساالرانه برخوردار بياني منطبق بر ديدگاه حقيقي ايشان ارائه دهد كه از محتوايي مردم
 است.
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 . مقدمه1
ترين نظريه فقه سياسي شيعه در  نظريه واليت فقيه امام خميني را شايد بتوان مهم

دوران غيبت امام معصوم(ع) ناميد. فقه سياسي شيعه در ارتباط و وابستگي با الگوي 
پردازي شد. حرمت غيبت امام عصر(عج) وارد دوران نويني از نظريه آرماني امامت، با

هاي موجود به علت غصب جايگاه امام معصوم(ع)، اذن به هرگونه همكاري با حكومت
سلطان عادل در برپايي حكومت با عنوان مفهوم نيابت ثانويه، تجويز حكومت مشروطه با 

كاهش ظلم استبداد، و در نهايت، نظريه نظارت فقها به معناي دفع افسد به فاسد و براي 
اند كه فقهاي شيعه در پاسخ هايي بوده ترين نظريه واليت سياسي فقيه عادل، بخشي از مهم

اند. جدا از برخي تمايزهاي  به مسئله حكومت پس از آغاز دوران غيبت مطرح كرده
يا تحول نظريه هاي پيشين، آنچه اهميـت ثبات  نظريه واليت فقيه امام خميني با نظريه

كند، پيوند آن با يك نظام سياسي خاص است. در اين شرايط برخالف امـام را بيشتر مي
نظر فقهاي پيشين كه نسبت به مقوله حكومت در زمان غيبت عموماً رويكردي سلبي 
 داشتند، نظريه واليت فقيه امام خميني با ارائه الگويي از حكومت، رويكردي ايجابي

 رسد كه ماهيت متغير و سيال فرايندرد. پس طبيعي به نظر ميگذابه نمايش مي
هاي فقهي كه از آن  داري به عنوان امري سياسي عالوه بر تأثيرپذيرفتن از نظريهحكومت

شود، بر برخي اركان نظريه نيز تأثير بگذارد. البته منظور اين نيست كه تغذيه مي
 ي نداشته است، اما ارتباط نظريه امامهاي فقهاي پيشين ارتباطي با مسائل بيرون نظريه
 تر است.تر و گستردهوثيق

مقاله حاضر ضمن پذيرش آثار دوسويه يادشده، به دنبال فهم تحول يا ثبات در نظريه 
هاي فقهي  واليت فقيه امام خميني است. بدين منظور ابتدا معناي ثبات و تكامل در نظريه

هاي اله تحول يا ثبات در اركان و گزارهشود. سپس، با توجه به مفروض مق بررسي مي
ها و مبناي اصلي نظريه واليت فقيه امام يعني شئون و اختيارات، شرايط و ويژگي

با  1323پردازي امام در سال شود. اين بررسي از نظريـهمشروعيت ولي فقيه بررسي مي
عطف، به  آغاز شد، و ضمن مورد توجه قراردادن برخي نقاط االسراركشفتحرير كتاب 

توان رسد. اين نقاط عطف را ميمي 1368بيانات و مواضع ايشان تا زمان رحلت در سال 
، رساله الرسائل مجموعهاز  1329در سال  اجتهاد و تقليدهاي ايشان در رساله در ديدگاه
در نجف، جلد  1348مشتمل بر دوازده جلسه سخنراني امام در سال  واليت فقيهگفتاري 

هاي ايشان هنگام چاپ شده است و بيانات و مصاحبه 1352كه در سال  يعالبدوم كتاب 
ها و مواضع امام نگاريمورد توجه قرار داد. همچنين، نامه 1357تبعيد در فرانسه در سال 

هاي يادشده نبايد نسبت به شرايط نيز اهميت دارد. البته در كنار بررسي 1366در سال 
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دازي امام غفلت كرد. بنابراين، تمركز اصلي مقاله حاضر پربيروني و موقعيت زماني نظريه
بر چگونگي است، نه چرايي؛ در اين شرايط، نظريه واليت فقيه امام خميني از لحاظ 

شود و چرايي ثبات يا تحول مورد بحث پژوهش حاضر انسجام يا گسست بررسي مي
 نيست.

هايي كه  وجود دارد: نظريهها پيرامون نظريه امام خميني، عموماً دو دسته از ديدگاه
هايي  قائل به تغيير و گسست در انديشه سياسي امام در باب واليت فقيه هستند و نظريه

ها عموماً با اند. در اين شرايط، مقاالت و پژوهش كه قائل به ثبات و تدوام در اين نظريه
اند. ي پرداختهبندي نهايمقايسه جمالت امام در كتب و بيانات مختلف ايشان به ارائه جمع

ها يا ثبات و تداوم را به صورت قطعي، كلي و در همه اركان نظريه امام بندياين جمع
كنند، يا تغيير، چرخش و گسست را در همه اركان نظريه ايشان مد نظر دارند. تأييد مي

رغم اعتقاد مطلق به عدم تحول در نظريه واليت هايي نيز وجود دارد كه عليالبته نوشته
گرايي و پذيرد و آن را به مصالحي مانند سياست تدريجيه امام، برخي تغييرات را ميفق

. از سوي ديگر، برخي  )239-277: 1390(اخوان كاظمي،  دهداصل عمل به تكليف نسبت مي
دانند و آن را به چهار دوره تقسيم نويسندگان تغييرات نظريه امام را محتوايي و بنيادين مي

ل دولت مشروطه با اذن و نظارت فقيهان منتخب، واليت انتصابي عامه كنند كه شام مي
شود فقها، جمهوري اسالمي با نظارت فقيه و جمهوري اسالمي با واليت مطلقه فقيه مي

 .)1393(ناصري، 
هاي يادشده به دنبال فهم ماهيت نظريه به هرحال، مقاله حاضر اگرچه مانند پژوهش

هاي ديگر به بررسي جداگانه تغيير يا اما متفاوت با نوشتهواليت فقيه امام خميني است، 
پردازد، كه شامل شئون و اختيارات ولي فقيه، ثبات نظريه امام در سه گذاره اصلي آن مي

هاي ولي فقيه و مبناي مشروعيت ولي فقيه است. بر مبناي چنين شرايط و ويژگي
ه مورد بررسي جداگانه قرار رويكردي بايد ثبات يا تحول در هر يك از عناصر يادشد

گانه نظريه امام خميني هاي سهگيرد، اگرچه چنين نگرشي به معناي عدم تعامل گزاره
نيست. بنابراين، پرسش اصلي پژوهش حاضر اين است كه ماهيت نظريه واليت فقيه امام 
خميني از منظر ثبات يا تحول چگونه است؟ همچنين، بر مبناي مفروض مقاله كه شئون و 

ها و مبناي مشروعيت ولي فقيه را سه گزاره اصلي نظريه اختيارات، شرايط و ويژگي
داند، فرضيه اين پژوهش به اين شرح است كه نظريه واليت واليت فقيه امام خميني مي

فقيه در انديشه امام خميني در بيان شئون و اختيارات ولي فقيه تكامل نظري يافته است، 
اي ولي فقيه داراي ثبات همراه با انعطاف در مقام عمل بوده هدر بيان شرايط و ويژگي
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است و در بيان مبناي مشروعيت ولي فقيه، با التزام به نقش مردم در مجوزدهي به 
 حكومت فقيه، در اصل مشروعيت الهي ثبات داشته است.

 . در باب معناي ثبات، تحول و تكامل2
پيرامون نظريه واليت فقيه امام  هاترين داليل برخي برداشتشايد يكي از كليدي

توجهي به مفهوم  اند، به بي خميني كه قائل به گسست، چرخش و تحول بنيادين اين نظريه
گردد. پرسش اين است كه تكامل و تحول به چه تحول و تكامل در فقه سياسي بازمي

تواند آن را دچار تحول و معنا است؟ چه تغييراتي در يـك نظريـه فقه سياسي مي
توان از تداوم و پيوستگي يك نظريه در حوزه چرخش بنيادين كند؟ در چه شرايطي مي

 هاي يادشده نيازمند شناخت دقيق و صحيح فقه سياسي سخن گفت؟ پاسخ به پرسش
 از ماهيت دانش فقه سياسي است. اگر دانش فقه سياسي به عنوان زيربناي فقهي

ه شود، توجه به ماهيت اين دانش و ارتباط پردازي در حوزه امر سياسي در نظر گرفتنظريه
رسد. بر اين اساس، فقه سياسي دانشي دوسويه آن با فقه و علم سياست ضروري به نظر مي

است كه به لحاظ مباني و روش به فقه و به لحاظ موضوع به علم سياست وابسته است 
مباني، اصول و روش  كارگيري . به بيان ديگر، فقه سياسي در به)117-136: 1390(ميراحمدي، 

هاي ثابت آن و در پرداختن به امر سياسي به عنوان موضوع اجتهاد وامدار فقه و گزاره
طور كه  هاي سيال و متغير آن است. همانمورد بحث خود، وامدار علم سياست و گزاره

هاي فقه سياسي  بيان شد به دليل ماهيت متغير و سيال امر سياسي، طبيعي است كه نظريه
پردازند، دچار تكامل و اصالح شوند. حال اگر دامنه به تناسب موضوعي كه به آن مي نيز

ها برگردد، چرخش و دگرگوني بنيادين رخ داده اين تغييرات به حوزه مباني و روش
است، زيرا فقه ماهيتي سيال و متغير ندارد. اما اگر دامنه آن به تغيير موضوع متناسب با 

طوري كه نظريه در اصول و اركان خود همچنان به  دود شود، بهشرايط زماني و مكاني مح
توان از ثبات و انسجام نظريه، در عين تكامل آن سخن هاي ثابتي وفادار بماند، ميپايه

طور كه واژه تكامل آنچنان كه در فرهنگ لغات آمده است، به معناي رو به  گفت؛ همان
افتن يك پديده يا نظريه به معناي شدن است، تكامل ي تدريج كامل كمال رفتن و به

حركت آن در امتداد بودنِ فعليِ خويش است. متناسب با بحث اخير، تكامل يك نظريه 
توان سخن از ها و عناصر اصلي نظريه نيست. بلكه هنگامي ميمعناي گذار از مؤلفه به

يق، تثبيت گيري اوليه خود، به پروراندن، تعمتكامل به ميان آورد كه نظريه با حفظ جهت
تواند متأثر از يا حتي اصالح برخي عناصر خود بپردازد. هر يك از اقدامات مذكور مي

ها پرداز باشد كه خود تابعي از ماهيت متغير برخي پديدههاي نظريهتغيير در برخي نگرش



 

 

85 

 سياست متعاليه

  ششمسال 
  بيستمشماره 
  97بهار 

 يتتحليلي بر ماه
 نظريه واليت فقيه

 امام خميني
 )98تا  81(

و حتي تغيير شرايط زماني و مكاني اسـت. بنابراين، پذيرش امكان اصالح و تكامل برخي 
طور كه بيان  ناپذير است، زيرا همانهاي يك نظريه فقه سياسي اجتنابا و گزارههمؤلفه

پردازد و هنگامي كه در گذر زمان شد، فقه سياسي به موضوع متغير و سيال امر سياسي مي
ها در ماهيت امر سياسي رخ داد، نظريه فقه سياسي نيز و با تغيير شرايط، برخي دگرگوني

مل است. در واقع، در اينجا فقيه به مانند هر انديشمند سياسي ناگزير به اصالح و تكا
شود، ممكن است به رو مي ديگر، هنگامي كه با مسائل نوين و موضوعات مستحدثه روبه

برخي اصالحات در نظرهاي خود بپردازد و البته برخالف ساير انديشمندان سياسي، ملزم 
 به پايبندي به اصول ثابت فقه است.

اي است كه در تحليل پذيري فقه سياسي ويژگي برجستهاين انعطافبه هر روي، 
ثبات يا تحول بنيادين نظريات فقه سياسي بايد بدان توجه كرد. در همين زمينه يكي از 

تصريح  اخالق ناصرينويسندگان با بيان عباراتي از خواجه نصيرالدين طوسي در كتاب 
 نيز وجود داشته است: كند كه چنين رويكردي در ميان فقهاي پيشينمي

نكته مهم در اين فقره، تغيير كردن فقه سياسي به حسب تغلب احوال و «
كند كه قسم سوم ايام و ملل و دول است. دقت در فقره مذكور، روشن مي

علم فقه از نگاه خواجه نصير الدين طوسي، فقه سياسي و يا به تعبير ديگر، 
ضعي است، بر حسب مبناي باشد كه چون وهاي سياسي فقهي ميانديشه

» وضع، كه شرايط و مقتضيات مختلف است، در حال تغيير و تحول است
 .)78: 1378زايي، (لك

توان و نبايد از فقه سياسي توقع داشت كه در موضوع مهمي مانند نظام بنابراين، نمي
سياسي كه امري سيال، پيچيده و وابسته به تطورات زمانه است، رويكردي ثابت و 

انديش خواهد بود. جايگاه رمنعطف داشته باشد كه در اين صورت، متصلب و جزمغي
گردد و تأثيرگذار و سازنده فقه سياسي دقيقاً به همين قابليت انطباق با مسائل زمانه برمي

 اند.هاي خود به اين امر توجه ويژه داشتهپردازيفقهاي شيعه از جمله امام خميني در نظريه

 و اختيارات ولي فقيه . تحول در شئون3
هاي اصلي نظريه واليت فقيه امام طور كه مطرح شد، يكي از اركان و گزاره همان

ترين بخش نظريه امام نيز خميني، موضوع شئون و اختيارات ولي فقيه است. شايد پرچالش
كه مورد انتقادها و بعضاً اتهامات گوناگوني قرار گرفته است، همين مؤلفه باشد. برخي 

، 1323در سال  كشف اسرارپردازي خود در كتاب سندگان معتقدند امام در آغاز نظريهنوي
شأني جز نظارت براي  1357هاي خود در فرانسه در سال حتي در برخي مواضع و مصاحبه
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هاي پس از انقالب و فقيه قائل نبوده است. در اين شرايط اختياراتي كه ايشان در سال
شوند، نوعي گسست و براي ولي فقيه قائل مي 1366سال  هاينگاريويژه در نامه به

هاي پيشين ايشان است. بيشترين تكيه معتقدان چنين ديدگاهي چرخش اساسي در ديدگاه
عباراتي كه اين نويسندگان از آن به عنوان  است. از جمله كشف اسراربه عبارات كتاب 

كنند، به حوزه نظارت ياد ميتأييدي بر اعتقاد امام به محدوديت اختيارات ولي فقيه 
 جمالت زير است:
گوييم واليت فقيه، منظورمان اين نيست كه فقيه شاه باشد،  ما كه مي«

پاسبان باشد و... منظور ما اين است كه فقيه بر امور جامعه نظارت داشته باشد، 
گوييم حكومت و  همان نظارتي كه فقهاي عصر مشروطه داشتند. ما كه مي

خواهيم بگوييم فقيه هم شاه باشد،  زمان به دست فقهاست، نميواليت در اين 
گوييم همانطور كه يك مجلس  هم وزير، هم نظامي و هم سپور باشد، بلكه مي

شود از افراد يك مملكت... اگر يك همچو مجلسي از  مؤسسان تشكيل مي
مجتهدين ديندار... تشكيل شود و انتخاب يك نفر سلطان عادل كنند كه از 

كند و  هاي خدايي تخلف نكند... به كجاي نظام مملكت برخورد مي قانون
طور اگر مجلس شوراي اين مملكت از فقهاي ديندار تشكيل شود يا به  همين

گويد، به كجاي عالم برخورد  ها باشد، چنانچه قانون هم همين را مي نظارت آن
 .)185: 1323(موسوي خميني،  »كند؟ مي

در تأييد همكاري علما با برخي حاكمان و اذعان به اين نويسندگان جمالت امام 
پذيرش سلطنتي كه مورد نظارت كلي فقها باشد را دليلي بر عدم اعتقاد ايشان به اختياراتي 

 دانند كه خود بعدها براي فقيه قائل شدند.مي
هاي امام در فرانسـه است. از هاي معتقدان به ديدگاه يادشده، مصاحبه از ديگر اشاره 
كند  صراحت تأكيد مي به 1357هاي خود در سال ها، امام خميني در بيشتر مصاحبهآن نظر

 لوموندقصد ندارد در رأس حكومت قرار بگيرد. امام در پاسخ به پرسش نشريه فرانسوي 
خواهيد شخصاً در رأس حكومت آيا شما مي«پرسد: كه از ايشان مي 4/2/1357در تاريخ 

 د:كن بيان مي» قرار بگيريد؟
شخصاً نه. نه سن من و نه موقع من و نه مقام من و نه ميل و رغبت من «

 .)373: 3، ج1387(موسوي خميني، » متوجه چنين امري نيست
اين ديدگاه همچنين سيره عملي امام پس از ورود به كشور در انتخاب قم به عنوان 

سي و بدون بياني نويس قانون اسانويسي ايشان بر پيشمحل اقامت خود و همچنين حاشيه
اي كه امام دانند. بنابراين، نامهاز واليت فقيه در اين حاشيه را تأييدي بر مدعاي خود مي
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و به  -نويسد و در آن اختيارات حكومت به خطيب وقت نماز جمعه مي 1366در سال 
داند كه يكي از احكام اوليه اهللا(ص) مياي از واليت رسولرا شعبه -تبع آن ولي فقيه

اي بر چرخش باشد، نشانهست و مقدم بر همه احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج ميا
اساسي نظريه ايشان است. بر مبناي چنين داليلي گسست، عدم انسجام، تغيير و تحول 

هايي است كه بنيادين و چرخش اساسي در نظريه واليت فقيه امام خميني واژه
 اند.  هكار گرفت نويسندگان رويكرد يادشده به

از سويي ديگر، برخي نويسندگان معتقدند اعتقاد به واليـت مطلقه فقيه در كتاب  
شود و اساساً اين كتاب آغازي بر نظريه واليت امام خميني نيز ديده مي اسرار كشف

. در همين زمينه، حتي برخي معتقدند نظريه واليت )78: 1390(اخوان كاظمي، مطلقه فقيه است 
تنها ابتكار امام نيست، بلكه چنين مفهومي در بين ساير فقها نيز رايج و محل  مطلقه فقيه نه

هايي هرگونه گسست، تغيير و تكامل در  . چنين نظريه)148: 1390(فتحعلي، بحث بوده است 
 پذيرند.نظريه واليـت فقيه امام خميني را نمي

و با مالحظه سير  -كه در قسمت قبل بررسي شد-اما با توجه به معناي ثبات و تحول  
پردازي امام خميني در آثار و مواضع مختلف، گسست و چرخش اساسي در نظريه نظريه

در اصل پاسخي به  كشف اسراررسد. توضيح آنكه كتاب واليت فقيه ايشان به اثبات نمي
بوده است و امام در اين اثر به دنبال اثبات  اسرار هزارسالهشبهات و اتهامات كتاب 

و بيان شئون و اختيارات اين جايگاه نيست. پس بديهي است كه در اين واليت فقيه 
طور كه امام براي مثال  كتاب نبايد به دنبال بحث جامعي از اثبات واليت فقيه بود، همان

توان  پردازد. البته نميبه اين امر مي البيعيا در كتاب  واليت فقيهدر رساله گفتاري 
توجه است. در طور كامل بي وضوع واليت فقيه بهبه م كشف اسرارپذيرفت ايشان در 

مطرح و سپس، » دليل حكومت فقيه در دوران غيبت«همين كتاب امام مبحثي را با عنوان 
روايت توقيع منسوب به ناحيه مقدسه «كند:  در بيان اين داليل به چهار روايت اشاره مي

االَخبار شيخ صدوق، مقبوله براي اسحق بن يعقوب، حديث اللّهم ارحم خُلفايي از معاني
. اين )188: 1323(موسوي خميني، » عمر بن حنظَله و روايت تُحف العقول از سيد الشّهدا(ع)

كار  ها را بهروايات بخشي از رواياتي است كه امام بعدها در اثبات واليت فقيه آن
اند. امام اعتنا نبودهنيز نسبت به واليت فقيـه بي كشف اسراراند. بنابراين، ايشان در  گرفته

 نويسد:االَخبار شيخ صدوق ميدر ذيل حديث معاني
كنند، هايي كه روايت سنت و حديث پيغمبر ميپس معلوم شد آن«

جانشين پيغمبرند و هرچه براي پيغمبر از الزم بودن اطاعت و واليت و 
ها هم ثابت است؛ زيرا كه اگر حاكمي كسي حكومت ثابت است، براي آن
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اش آن است كه كارهاي او را در نبودنش انشين خود معرفي كرد، معنيرا ج
 .)188: 1323(موسوي خميني، » او بايد انجام دهد

 كند:بيان مي اجتهاد و تقليدنيز در رساله  1320امام خميني در اواخر دهه 
حكومت مطلقاً از آن فقيه است و امام آنان را حاكم بر مردم قرار داده «

آنچه براي نبي و وصي از باب حكومت و واليت در امور سياسيه است... تمام 
و حسبيه ثابت است، همان شئون براي فقيه نيز ثابت است و موارد قابل 

 .)53: 1329(موسوي خميني، » انداستثناء جداً اندك
 نويسد:نيز مي تحريرالوسيلهايشان در بحث از امر به معروف و نهي از منكر در 

حضرت يعني فقهاي ي عصر(عج)، نواب عام آندر عصر غيبت ول«
مقام آن جناب در اجراي سياسات و ساير الشرايط فتوي و قضاء قائمجامع

جز ابتدا كردن به جهاد كه مخصوص امام معصوم(ع)  شئون امامت هستند به
 .)133: 1376(موسوي خميني، » است

 گويد:ولي فقيه سخن ميبا توضيح بيشتري از شئون و اختيارات  البيعايشان در كتاب 
جميع آنچه براي امام(ع) است، براي فقيه نيز ثابت است، به جز مواردي «

كه دليل حكم كند آنچه براي امام(ع) است نه از جهت واليت و سلطنت او، 
، 1352(موسوي خميني،  »بلكه به جهات شخصي و از امتيازات شخص امام(ع) است

 .)664: 2ج
هاي امام است، نظريه ه كه فقط بخشي از موارد متعدد ديدگاهشدبنا بر استنادات مطرح

واليت فقيه ايشان بر اين اصل كلي استوار است كه فقيه عادل در دوران غيبت امام 
معصوم(ع) جانشين وي و زمامدار امور مسلمانان است. در واقع، اصل ثابت نظريه ايشان 

، همان واليت 1366هاي سال رينگاتا نامه كشف اسراراز آغاز طرح مباحث در كتاب 
و  -فقيه عادل است. ايشان اين گزاره ثابت را به روش اجتهادي و بر اساس مباني فقهي

كند. از آغازين از قرآن و روايات استخراج مي -اي اوقات با داليل عقليالبته در پاره
ن اصل ثابت عبارات ايشان در مورد نظريه واليت فقيه تا آخرين بيانات ايشان همواره اي

 كند كه: تصريح مي كشف اسرارخورد. بر همين مبنا است كه امام در به چشم مي
تشكيالتي كه بر اساس احكام خدا و عدل الهي تأسيس شود، بهترين «

 .)186: 1323(موسوي خميني، » تشكيالت است
در پاسخ به شبكه تلويزيوني اي.بي.سي  22/10/1357ايشان همچنين، در تاريخ 

 كند: بيان مي» ممكن است نقش خود را در آينده بفرماييد؟«پرسد: كه مي آمريكا
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من در آينده همين نقشي را كه االن دارم، خواهم داشت؛ نقش هدايت، «
(اخوان كاظمي، » كنمراهنمايي و در صورتي كه مصلحتي در كار باشد، اعالم مي

1390 :255(. 
مون گزاره شئون و اختيارات ولي پردازي امام خميني پيراپس تأمل در سير نظريه

دهد و ديدگاه نويسندگاني كه چنين نظري فقيه، گسست و تغيير بنياديني را نشان نمي
 رسد.دارند، دقيق و صحيح به نظر نمي

طور كه اشاره شد، برخي نويسندگان نيز قائل به ثبات و انسجام قطعي گزاره  اما همان
ام خميني هستند. اين افراد يا تفاوتي ميان شئون و اختيارات ولي فقيه در نظريه ام

بينند، يا اين تفاوت را نمي 1366هاي ايشان در سال امام با ديدگاه كشف اسرارهاي  نظريه
دهند و نه تحول و تكامل نظري. در نهايت، به برخي مصالح و شرايط عملي نسبت مي

وده است، اما در بيان آن تحت اين شرايط امام از ابتدا معتقد به واليـت مطلقه فقيـه ب
گرايي را در نظر داشته مصالحي مانند اصل تقيه، اصل عمل به تكليف و سياست تدريج

گردد و نه به تغييرات هاي امام برميها به بروز و ظهور عملي ديدگاهاست كه همه اين
يني پردازي امام خمفكري ايشان. اما به نظر نگارنده اگرچه مصالح مذكور در سير نظريه

هاي ايشان را با استناد به برخي از اين  توان چرايي تكامل نظريهتأثير داشته است و مي
تحليل كرد، اما در اصل تكامل گزاره شئون و  -و البته برخي مالحظات ديگر-مطالب 

در نامه خود  1366دي  16شود. امام در اختيارات ولي فقيه در نظريه ايشان خللي وارد نمي
 دهد:گونه واكنش نشان ميم جمعه وقت تهران اينبه سخنان اما

شود كه شما  از بيانات جنابعالى در نماز جمعه اين طور ظاهر مى«
اى كه از جانب خدا به نبى اكرم(ص)  معناى واليت مطلقه حكومت را كه به

واگذار شده و اهم احكام الهى است و بر جميع احكام شرعيه الهيه تقدم دارد، 
ام حكومت در چارچوب  د، و تعبير به آن كه اينجانب گفتهداني صحيح نمى

(موسوي » هاى اينجانب بود كلى برخالف گفتهاحكام الهى داراى اختيار است به

 .)451: 20، ج1387خميني، 
كشف اين جمالت اگرچه بر مبناي همان اصول ثابت و قطعي مورد نظر امام در 

ها به تر از آنيافتهاست، اما برداشتي تكامل و مواضع ايشان هنگام تبعيد در فرانسه اسرار
كند و روشن است كه چنين اشارات وسيعي از اختيارات ولي فقيه در آثار ذهن متبادر مي

پيشين ايشان به اين شكل سابقه ندارد. در اين شرايط واليت مطلقه مورد اشاره امام در نامه 
تر هاي قبلي ايشان گستردهديدگاه يادشده، به لحاظ قلمرو اختيارات ولي فقيه نسبت به

كند، تر از نظرات پيشين مييافتهشده است. در واقع، آنچه ديدگاه متأخر امام را تكامل
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همين گسترش شئون و اختيارات ولي فقيه به اموري فراتر از احكام اوليه و ثانويه و 
صراحت  به كشف اسرارزدن آن به مفاهيمي مانند مصلحت است. در حالي كه امام در  گره

 داند:واليت فقيه را از فروعات و موارد اختالفي بين فقها مي
واليت مجتهد از روز اول ميان خود مجتهدين مورد بحث بوده، هم در «

اصل داشتن واليت و نداشتن و هم در حدود واليت و دامنه حكومت او و 
ها كه عمده آنآورند  هايي مي اين يكي از فروع فقهيه است كه طرفين دليل

 .)185: 1323(موسوي خميني، » احاديثي است كه از پيغمبر و امام ظاهر شده است
هاي ايشان تكامل نظري ديدگاه 1366از مقايسه جمالت يادشده با مواضع امام در سال 

هاي يك متفكر محل اشكال قابل اثبات است. البته اين نوع از تحول فكري در انديشه
ريه در بستر يادشده در اين مقاله، نشان از پويايي يك انديشه دارد نيست. تكامل يك نظ

 و نه ضعف آن.
از سوي ديگر، رفتار امام پس از ورود به كشور در انتخاب قم به عنوان محل اقامت  

نيز تأييدي بر مدعاي اين مقاله است. امام با سكونت در قم عمالً بر جايگاه نظارتي خود 
تر هاي بعد ايشان را بيشتر مجاب كرد تا نقشي فعالحوادث سال كند، هرچند كهتأكيد مي

نكردن ايشان به  در نظام تازه تأسيس جمهوري اسالمي ايفا نمايد. همچنين، اعتراض
نويس قانون اساسي بر مبناي ديدگاه هميشگي ذكرنشدن مبحث واليت فقيه در پيش

ت و در طول مبارزات دانسايشان كه خواست عمومي را شرط تحقق حكومت ديني مي
شدني است و اساساً خللي  گاه قائل به تحميل بر مردم نيستند، توجيهخود نشان داد كه هيچ

كند. شايد به همين دليل باشد در اعتقاد به اصل واليت فقيه در نظرهاي ايشان وارد نمي
ولي فقيه، بودن قانون اساسي در حوزه شئون و اختيارات  كه ايشان با وجود اعتقاد به ناقص

 7/10/1358هاي مسئوالن، اصالح آن را پذيرفتند. امام در تاريخ پس از درخواست
 كند:صراحت بيان مي به

اينكه در قانون اساسي يك مطلبي ولو به نظر من يك قدري ناقص است «
و روحانيت بيش از اين در اسالم اختيارات دارد، آقايان براي اينكه خوب با 

لفت نكنند يك مقداري كوتاه آمدند. اينكه در قانون ها مخا فكر اين روشن
(موسوي خميني،  »اساسي هست بعض شئون واليت فقيه است نه همه شئون آن

 .)463: 11، ج1387
طور كه  بنابراين، نظريه واليت فقيه امام نسبت به شئون و اختيارات ولي فقيه، نه آن

طور كه  ده است و نه آنگويند دچار گسست و چرخش بنيادين شبرخي منتقدان مي
جانبه دارد. گويند بدون هرگونه تكاملي، ثبات و انسجام قطعي و همهبرخي نويسندگان مي
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امام در گذر زمان با وفاداري نسبت به اصول ثابت نظريه خود، به تكامل و توسعه 
 اند.ديدگاهشان در باب شئون و اختيارات ولي فقيه پرداخته

 ه. تحول در شرايط ولي فقي4
شود، شرايط و گزاره ديگري كه از اركان نظريه واليت فقيه امام خميني محسوب مي

هاي ولي فقيه است. پيرامون اين گزاره اساساً تا زمان اصالح قانون اساسي در سال ويژگي
، شرط مرجعيت براي ولي فقيه به عنوان ديدگاهي رايج مورد توجه قرار گرفته بود. 1368

ز نويسندگان به درستي ارتباط و مالزمه سه جانبه بين اعلميت، در همين زمينه يكي ا
(فيرحي، دهد مرجعيت و رهبري سياسي را در برخي آثار اوليه امام مورد تأكيد قرار مي

. امام خميني در رساله گفتاري واليت فقيه، علم به قانون و عدالت را دو شرط )244: 1382
 داند:اساسي براي ولي فقيه مي

كه براي زمامدار ضروري است، مستقيماً ناشي از طبيعت طرز شرايطي «
داني و  حكومت اسالمي است... حاكم بايد افضليت علمي داشته باشد... قانون

عدالت از نظر مسلمانان شرط و ركن اساسي است. چيزهاي ديگري در آن 
 .)48: 1348(موسوي خميني، » دخالت و ضرورت ندارد

مبني بر لزوم اصالح  4/2/1368رئيس جمهور وقت در اما با نامه امام خطاب به 
بحث تحول يا  -كه رهبري يكي از موارد يادشده در نامه بود-مواردي از قانون اساسي 

ثبات در اين فقره از نظريه امام مطرح شده است. با توجه به معناي ثبات و تحول كه در 
توان نظريه ايشان را نمياين مقاله مطرح شد، گسست و عدم انسجام در اين گزاره از 
اي برخورده است. اما به پذيرفت و البته نگارنده كمتر به چنين ادعايي از جانب نويسنده

هاي ولي فقيه رخ داده است. نامه امام به هرحال تحولي در نگرش امام به شرايط و ويژگي
 چگونگي و چرايي اين تحول را به 9/2/1368رئيس وقـت مجلس خبرگان در تاريخ 

 دهد:روشني نشان مي
مان را بدون سرپرست رها  توانيم نظام اسالمى در مورد رهبرى، ما كه نمى«

كنيم... من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت الزم نيست. 
كند... در  مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مى

، ولى دوستان در شرط مرجعيت گفتم اصل قانون اساسى من اين را مى
دانستم كه اين در  پافشارى كردند، من هم قبول كردم. من در آن هنگام مى

 .)371: 21، ج1387(موسوي خميني، » آينده نه چندان دور قابل پياده شدن نيست
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بنابراين، امام خميني حداقل از ابتداي بررسي قانون اساسي اول، مرجعيت را به عنوان 
اند. لحن نامه امام اند و ظاهراً اصرار برخي مسئوالن را پذيرفتهنظر نداشتهشرط الزم در 

رسيدن آن   بست دهنده اين است كه ايشان مصالح نظام اسالمي و جلوگيري از به بننشان
داند. با تأمل در آثار و بيانات ايشان پس از انقالب، اهميت تر از شرط مرجعيت مي را مهم

هاي ولي فقيه بيشتر ائل روز جامعه به عنوان يكي از ويژگيآگاهي سياسي و درك مس
كه به منشور برادري  10/8/1367شود. امام در بخشي از نامه خود در تاريخ مشاهده مي

 نويسند:مشهور شد، مي
ها هم باشد، ولي نتواند مصلحت يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه«

زمينه اجتماعي و سياسي فاقد بينش  طور كلي در جامعه را تشخيص دهد... و به
گيري باشد، اين فرد در مسائل اجتماعي و حكومتي صحيح و قدرت تصميم

، 1387(موسوي خميني،  »تواند زمام جامعه را به دست گيردمجتهد نيست و نمي

 .)47: 21ج
آمده، رسد تجربه اداره نظام جمهوري اسالمي و مسائل مختلف پيشبنابراين، به نظر مي

ين باور را در ديدگاه امام تقويت كرده است كه بينش و دانش سياسي و اجتماعي به ا
عنوان شرط رهبري نظام، اهميت بيشتري نسبت به اعلميت در ابواب مختلف فقه دارد. 

داند و به شناخت موضوع امام شناخت حكم را براي زمامداري جامعه اسالمي كافي نمي
هاي ولي فقيه در ديدگاه امام خميني با وجود ثبات گينيز توجه دارند. پس شرايط و ويژ

و انسجام، مشمول انعطاف در مقام اجرا شده است. اين انعطاف عملي و در مقام اجرا 
البته در كنار عدالت و -خوانده شد؛ چون مطلوب امام همچنان شرط مرجعيت ولي فقيه 

ان نيز گويي امام شرط بود و در نامه يادشده به رئيس وقت مجلس خبرگ -بينش سياسي
 گذارد.مرجعيت را از باب اضطرار كنار مي

 . ماهيت تحول در مبناي مشروعيت ولي فقيه5
شود، ثبات يا تحول  اي كه از نظريه واليت فقيه امام خميني بررسي ميآخرين گزاره

طور كلي، دو برداشت از ديدگاه  نظريه ايشان درباره مبناي مشروعيت ولي فقيه است. به
مام خميني درباره مبناي مشروعيت ولي فقيه مطرح شده است: گروه اول قائل به ا

دانند،  مشروعيت الهي براي ولي فقيه هستند و آن را ناشي از نصب و جعل امام معصوم مي
دانند. در و گروه دوم قائل به مشروعيت مردمي هستند و آن را برگرفته از رأي مردم مي

اليت فقيه اصالت قائل است و گروه دوم براي جمهوريت و اين شرايط گروه اول براي و
رأي مردم. اين دو ديدگاه با وجود اختالف برداشت درباره نظريه امام، قائل به تحول و 
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گسست اين قسمت از نظريه ايشان نيستند. در اين شرايط هر دو برداشت در اثبات 
كنند و اين ديدگاه را در رح ميهاي امـام مطديدگاه خود داليلي از آثار، بيانات و نامه
رو، هدف بحث حاضر نيز آزمون دانند. از اين نظريه واليت فقيه امام منسجم و مداوم مي

فرضيه ثبات در مشروعيت الهي ولي فقيه و ارتباط آن با مفهوم مجوزدهي از سوي مردم 
 در نظريه امام است.

در اين گزاره از نظريه ايشان به با تأمل در آثار و بيانات مختلف امام خميني ثبات  
در  كشف اسرارآيد. ايشان در آغاز مباحث خود پيرامون واليت فقيه در كتاب دست مي

دهد. امام در ذيل عبارات متعددي نظر خود را پيرامون مبناي مشروعيت ولي فقيه ارائه مي
يد صراحت بر مشروعيت الهي ولي فقيه تأك روايت توقيع شريف امام عصر(عج) به

 كند: مي
تكليف مردم در زمان غيبت امام آن است كه در تمام امورشان رجوع «

ها را حجت خود ها كنند و امام آنكنند به راويان حديث و اطاعت از آن
 .)188: 1323(موسوي خميني، » كرده و جانشين خود قرار داده

 نويسد:ايشان در رساله گفتاري واليت فقيه مي 
جتماعاً يا انفراداً براي اجراي حدود و حفظ ثغور و الزم است كه فقها ا«

نظام، حكومت شرعي تشكيل دهند. اين امر اگر براي كسي امكان داشته 
باشد، واجب عيني است وگرنه واجب كفايي است. در صورتي هم كه ممكن 

(موسوي خميني، » اندشود؛ زيرا از جانب خدا منصوبنباشد، واليت ساقط نمي

1348 :52(. 
با صراحت مشروعيت ولي فقيه را به مشروعيت امام  البيعنين، امام در كتاب همچ

 نويسد:زند و ميمعصوم(ع) گره مي
هر آنچه دليل امامت است، عين همان ادله، دليل بر لزوم حكومت بعد از غيبت ولي «

 .)464: 2، ج1352(موسوي خميني، » امر(عج) است
 كند:يايشان در جايي ديگر از اين كتاب بيان م

 اگر براي فقها امكان اجتماع و تشكيل حكومت نباشد، هرچند نسبت«
 به عدم تأسيس حكومت اسالمي معذورند، ولي منصب واليت آنان ساقط

شود. با اينكه حكومت ندارند، بر امور مسلمين و بلكه بر نفوس مسلمين نمي
 .)464: 2، ج1352(موسوي خميني، » واليت دارند
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اي يادشده، امام در برخي بيانات ديگر خود بر همين مبنا اشاره هعالوه بر ديدگاه
ترين عباراتي كه اعتقاد امام به مشروعيت الهي ولي فقيه را فرموده است. شايد صريح

 دهد، بيانات ايشان در جلسه انتصاب رئيس دولت موقت است:نشان مي
يتي من كه ايشان را نصب كردم، يك نفر آدمي هستم كه به واسطه وال«

 .)54: 6، ج1387(موسوي خميني، » كه از طرف شارع مقدس دارم، ايشان را قرار دادم
به هر حال، از مجموعه آثار، بيانات و مواضع امام خميني در مقاطع مختلف تاريخي،  

تا دوران انقالب و پس از آن، ثبات و انسجام در گزاره  كشف اسراراز زمان نگارش 
اي كه در اينجا نبايد از نظر دور توان مشاهده كرد. اما نكتهميمشروعيت الهي ولي فقيه را 

بماند، تأكيدهاي مكرر و صريح امام بر نقش مردم در نظام اسالمي است. در اين شرايط 
امام خميني بر مبناي اعتقادات فقه شيعه و سيره معصومين(ع)، استقرار حكومت اسالمي را 

گونه اجبار و تحميلي را در اين مسير و هيچداند منوط به خواست و موافقت مردم مي
كس جز خدا حق حاكميت بر مردم ندارد و پذيرد. در انديشه سياسي ايشان هيچنمي

اند. فقيه عادل نيز اگر حاكم بر بر اين حق الهيپيغمبر(ص) و ائمه معصومين(ع) ميراث
يت و حكومت با مردم قرار داده شده است، در استمرار واليت ايشان است. ولي اين وال

بخشي به شود. در ديدگاه امام خميني اگرچه مردم در مشروعيتخواست مردم منجز مي
ولي فقيه نقشي ندارند، اما در به فعليت رساندن حكومت او نقش اساسي دارند. بنابراين، 

الشرايط از جانب امام معصوم(ع) است، اما اگرچه در نظريه ايشان، جعل واليت فقيه جامع
شود و فقيه براي به فعليت رساندن حكومت ز حكومت وي از ناحيه مردم صادر ميمجو

گونه تحميلي را، اعم از مشروع يا نامشروع، ندارد. بنابراين، فقيه خود حق استفاده از هيچ
ثبوتاً حق حكومت دارد، ولي اين حق، اثباتاً متوقف بر رأي مردم است؛ يعني حق 

الشرايط محفوظ است، ولي تحقق اين امر، منوط ه جامعحكومت در زمان غيبت براي فقي
 ها اراده و موافقت مردم است. اين ديدگاه رابه وجود شرايطي است كه يكي از آن

. بيانات و نكات فراواني از سيره )1395(ميراحمدي، توان با عنوان مجوزدهي تعبير كرد مي
» ميزان رأي ملت است«فرمود:  عملي امام(ره) مؤيد اين نكته است. اين جمله ايشان كه

، و عبارات ايشان پس از ورود به ايران در بهشت زهرا(س) )173: 8، ج1387(موسوي خميني، 
كنم، من كنم... من به پشتيباني اين ملت، دولت تعيين ميمن دولت تعيين مي«كه فرمود: 

، )16: 6، ج1387يني، (موسوي خم» دهمبه واسطه اينكه اين ملت مرا قبول دارد، دولت تشكيل مي
توان آن را به معناي اعتقاد دهنده رويكرد ايشان در اهميت به نقش مردم است و نمينشان

ايشان به مشروعيت مردمي ولي فقيه يا مشروعيت الهي ولي فقيه بدون شرطي مبني بر 
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موافقت مردم دانست. ايشان در نامه خود به شوراي بازنگري قانون اساسي در بياني كه 
 نويسد:ؤيد همين نكته است، ميم

رهبري      اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي«
ها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به  حكومتشان تعيين كنند، وقتي آن

بگيرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولي منتخب      عهده
 .)371: 21، ج1387(موسوي خميني، » نافذ استحكمش      شود ومردم مي

اين عبارت، آشكارا حاوي دو نكته اساسي است كه هر دو ديدگاه يادشده پيرامون 
كند و نظريه مجوزدهي را كه در اين رو مي مبناي مشروعيت ولي فقيه را با چالش روبه

حكم ولي فقيه سخن » نفوذ«كند. ابتدا اينكه امام از مقاله مورد تأكيد واقع شد، اثبات مي
گويد، و نه اصل اعتبار آن. از ديدگاه ايشان، مبناي اعتبار و اصالت حكم فقيه، جعل مي

آيد، توقف حكومت عملي ولي فقيه بر شارع است. بنابراين آنچه از اين بيان به دست مي
مقبوليت مردمي است و نه توقف مشروعيت آن. ديگر اينكه امام اين نفوذ را به خواست 

رو، فقط كانال حكومت  دانند. از اينها قابل تحقق ميدهند و با انتخاب آنمردم ارجاع مي
 فقيه، خواست مردم است.

 كه از ايشان 29/10/1366امام خميني همچنين، در پاسخ به استفتائي در تاريخ  
، بيان »الشرايط بر جامعه اسالمي واليت دارد؟در چه صورت فقيه جامع«پرسند: مي
 كند: مي

واليت در جميع صور دارد. لكن تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت «
بستگي دارد به آراي اكثريت مسلمين، كه در قانون اساسي هم از آن ياد شده 

(موسوي خميني، » شده به بيعت با ولي مسلمين است، و در صدر اسالم تعبير مي

 .)459: 20، ج1387
الشرايط، جداي از تحقق ي اصل واليت فقيه جامعبنابراين، بر اساس نگاه امام خمين 

واليت او بر امور مسلمين است و اعمال اين واليت منوط و مشروط به آراي عمومي 
است. ايشان با مقايسه اين موافقت با موضوع بيعت در صدر اسالم، در واقع، به مشروعيت 

اين شرايط ايشان مفهوم الهي ولي فقيه نظر دارد كه تعين آن به پذيرش مردمي است. در 
. بر اساس نگاه امام )154: 1388(ميراحمدي، زند بيعت را به مشروعيت آراي اكثريت گره مي

عدم بيعت مردم با اميرالمؤمنين(ع) پس از رحلت پيامبر(ص) از ايشان سلب مشروعيت 
اد. نكرد، ولي تكليف حكومت را از ايشان ساقط كرد يا به نوعي وظيفه ايشان را تغيير د

گيري بسياري از اصحاب و اطرافيان امام طور كه با ضعف در اراده مردم و كناره همان
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مجتبي(ع)، تكليف ايشان از قيام، به صلح با معاويه تغيير كرد. پس پذيرش مردمي 
 دهد، نه اصل مشروعيت الهي را.تكليف را تغيير مي

كه در توقيع امام عصر(عج) » ي عليكُماَنا حجه اهللا و هم حجت«امام با اشاره به عبارت 
 نويسد:بيان شده است، مي
از نظرگاه مذهب تشيع، اين از امور بديهي است كه مفهوم حجت خدا «

بودن امام(ع) آن است كه امام داراي منصبي الهي و صاحب واليت مطلقه بر 
، بندگان است و چنان نيست كه او تنها مرجع بيان احكام الهي است. بنابراين

فرمايد: هر آنچه از طرف خداوند توان از اين گفته حضرت دريافت كه ميمي
ها واليت دارم، فقها نيز از طرف به من واگذار شده است و من در مورد آن

من صاحب همان اختيارات هستند، و روشن است كه مرجع اين حقوق، جعل 
ام براي واليت از جانب خداوند براي امام(ع) و جعل واليت از جانب ام

 .)47: 1352(موسوي خميني، » فقيهان است

 گيري. نتيجه6
در مقاله حاضر سعي شد با استناد به آثار، بيانات و مواضع امام خميني، موضوع ثبات 
يا تحول در سه گزاره اصلي نظريه ايشان بررسي شود. بر اين اساس، در نظريه واليت فقيه 

توان ارائه داد و ناگزير هريك كسان نميايشان نسبت به اين سه گزاره يك رويكرد ي
جداگانه بايد تحليل شوند. در اين شرايط امام در چارچوب مباني فقه اجتهادي شيعه با 

هاي آن را در گذر زمان تكميل شده وجود ثبات در اركان اصلي نظريه خود، برخي مؤلفه
واليت فقيه در  و توضيح بيشتر داده شده است. ايشان از آغازين جمالت خود پيرامون

تا پايان عمر، همواره به جايگاه حكومتي ولي فقيه در عصر غيبت نظر داشته  كشف اسرار
رسد ديدگاه دانسته است. اما به نظر ميو حكومت قانون الهي را برترين نوع حكومت مي

ايشان نسبت به شئون و اختيارات ولي فقيه در گذر زمان دچار تكامل شده است و با 
احكام ثانويه و حتي اوليه به مفهوم احكام حكومتي براي تحقق مصالح نظام عبور از 

توان تحول يا چرخش شده، اين تكامل را نمي اسالمي رسيده است. البته بنا بر داليل گفته
هاي امام بوده است و نه اساسي دانست. از سوي ديگر، اين تكامل در ابعاد نظري ديدگاه

 شان؛ يعني يك تكامل نظري بوده است.صرفاً در رويكردهاي عملي اي
هاي ولي فقيه، ثبات و انسجام همراه در ديدگاه امام خميني نسبت به شرايط و ويژگي 

با انعطاف عملي وجود دارد. توضيح آنكه ايشان در آثار اوليه خود مرجعيت را از شرايط 
تأسيس  ظام تازهدانسته، اما با گذر زمان و مشاهده برخي الزامات عملي نولي فقيه مي
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 يتتحليلي بر ماه
 نظريه واليت فقيه

امام خميني
 )98تا  81(

جمهوري اسالمي، از اين مطلوب خود عدول كرده و اجتهاد را كافي دانسته است. 
آمده بر سر راه حكمراني، اهميت بينش و دانش سياسي را به هاي پيشتحوالت و بحران

عنوان يكي از شرايط ولي فقيه در نظريه امام افزايش داد. بنابراين، در اين فقره از نظريه 
گرفتن شرط مرجعيت براي  ز تحول و چرخش اساسي روي نداده است و ناديدهايشان ني

 ولي فقيه، كه در قانون اساسي دوم انعكاس يافت، انعطاف در عمل است.
سومين گزاره نظريه واليت فقيه امام خميني، مشروعيت الهي ولي فقيه و لزوم  

ان ثبات و انسجام اين مجوزدهي از جانب مردم براي تحقق آن است. با مرور آثار ايش
شود. امام بر مبناي اصول اعتقادي فقه شيعه، واليت فقيه را در امتداد  گزاره اثبات مي

طور كه آن بزرگواران  داند. بنابراين، همانواليت پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) مي
نصب خاص الهي داشتند، ولي فقيه نيز نصب عام الهي دارد. طبق اين رويكرد موافقت 

بخشي به ولي فقيه ندارد، اما مجوز تحقق حكومت او مردم اگرچه تأثيري در مشروعيت
است. بر همين مبنا امام اصل نظام جمهوري اسالمي و قانون اساسي را به آراي عمومي 

هايي مانند جنگ تحميلي، گذاشت و همواره بر برگزاري انتخابات مختلف، با وجود بحران
 كرد. تأكيد مي
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