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مقدمه
موضوب حکومت از جمله اساسیترین بنیادهای جامعه بشری است؛ در تاری حیات بشر ،حاکمان
بیشترین س م را برای هدایت و ایمخال اراده بخر سرنو خت جامعخة خخود و حتخی سخایر جوامخع دارا
بودهاند؛ گذ ت زمان و تحوالت وسیع در سبک زندگی انسانها نیز نتوانسته این اصل را مخدوش
نماید و هرچند در کل حکومت و تعداد حاکمان تااوت هایی پدیدار ده است ،امخا بخا گذ خت
زمان نه تن خا حخدود و ثغخور دخالخت حاکمخان در تعیخین سرنو خت مخردع محخدود نشخده بلکخه تخا
خصوصیترین الیههای حیات اجتمایی و خانوادگی ابنای بشر نیز گسترش یافته است
همچنین رجوب به اصول یقلی و نقلی بیانگر این موضوب است که ارب مقخد

در معاهخدات

مالی و حقوقی جزایی رایط سختگیرانهای نظیر یدالت که انجاع ندادن گناه کبیره و یدع اصخرار
بر صغیره استه را بهینوان روط صالحیتی افراد مؤثر بر توزیخع حقخوق ،الزع و ضخروری دانسخته
است؛ حال این سؤال پیش مینید که نیا میتوان حق دخل و تصرف در مقدرات یک جامعه را به
فردی که فاقد رایط صالحیتی از جمله ناخت و مرایخات حخق النخا

و حخق ال اسخت واگخذار

کرد؟ یا اینکه به تناسب توسعه حقوق از فرد به افراد ،اخصهای صالحیتی نیز نیخاز بخه تعمیخق و
تغلیظ دارند
بنابراین در موضوب والیت فقیخه سخؤاالتی مرخرک اسخت از جملخه اینکخه :نیخا در حکومخت بخر
مسلمین ،بین دین نا

و کسی که جاهل به احکاع ال خی اسخت فرقخی وجخود دارد؟ نیخا در زمخان

ایبت ،فقیه جامعالشرایط از جانب اماع به نیابت دارد تا جامعه اسالمی را بخا همخة خئون و امخورش
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اداره کند؟ در فرض ثبوت نیابخت ،نیخا فقیخه تمخاع اختیخارات پیخامبر صه و امخاع به را دارد یخا ننکخه
اختیارات فقیه محدود و مقید است؟
ما در این مقاله با استااده از روش مرالعات کتابخانهای تالش خواهیم کرد کخه ضخمن مخروری
بر دیدگاه دو یالم بزرگوار خویی و اماع خمینی ،دالیل تااوتهای احتمخالی را مخورد بحخ
دهیم

قخرار
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مقاله

تفسیر واژة والیت در لغت و اصطالح
معنای لغوی
والیت واژهای یربی است که از ریشه «ولی» گرفته ده است؛ «ولی» در لغت یرب به این معناست
که چیزی در پی چیز دیگر ،بهگونهای بیاید که فاصلهای میان نن دو نبا خد ،بنخابراین الزمخة چنخین
توالی و ترتبی قرب و نزدیکی نن دو به یکدیگر است

خلخالی 89 :1422؛ ابن فار

 1404ج141 :۶ه

از این رو این واژه با هیئتهای مختلف به فتح و کسره و در معانی زیر به کار رفته است:
«حب و دوستی»

واسری زبیدی  :1414ج310 :20؛ جوهری  1407ج2530 :۶ه

«نصرت و یاری»

ابن اثیر  13۶4ج 227 :5؛ طریحی  1408ج554 :4ه

«متابعت و پیروی» و «سرپرستی»

ابن فار

 1404ج 141 :۶ه

که وجه ا تراک همة این معانی همان قرب نا ی از پذیرش و همخواهی است

معنای اصطالحي والیت در فقه
مقصود از والیت در بح

والیت فقیه ،سرپرستی است و مقصخود از فقیخه در بحخ

والیخت فقیخه،

استعداد رهبری

جوادی نملی 122 :1383ه

والیت به معنای سرپرستی ،خود دارای اقسامی است:
«والیت تکوینی» یعنی سرپرستی موجودات ج ان و یالم خارج و تصرف یینی دا تن در نن ا؛
مانند والیت ناس انسان بر قوای درونی خودش ،بازگشت ایخن والیخت بخه «یلخت و معلخول» اسخت
جوادی نملی 122 :1383ه که در این مبح

این نوب والیت مورد نظر نیست

«والیت تشریعى» یبارت از سلرة تشریعى منصب قانونىه است و از امخور ایتبخارو و مناصخب
جعلى است که با دا تن نن ،تصرفات خص قانونى خواهد بود

خلخالی 88 :1422ه

والیت یامة فقیه نیز همان والیت فقیه است؛ یعنی برای فقیه تماع نن چیزی است که برای اماع
معصوع است ایر از روب به ج اد ج اد ابتداییه که امل قضخاوت و اقامخة حخدود و والیخت بخر
قاصرین و یتیمان و است

انصاری  1420ج54۶ :3ه

بررسی نرای اماع خمینی ه و خویی پیرامون حدود اختیارات ولی فقیه

مجت د جامعالشرایط است که سه ویژگی دارد :اجت اد مرلق ،یخدالت مرلخق و قخدرت مخدیریت و
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والیت فقیه ،قیاع فقیه جامع الشرایط فتوا و قضاست ،بهجای حاکم ریی و ولخی امخر در زمخان
ایبت ،در اجرای سیاسات و سایر امور ،ایر از ج اد ابتدایی

فتح ال 453 :1415ه

تاریخچه والیت فقیه
والیت فقیه از جمله مباح

یمیق و ریشه داری است که از ابتدای تخدوین فقخه خیعه توسخط فق خا

مورد توجه قرار گرفته است و فقی ان بنابر اقتضابات سیاسی خ اجتمایی وقخت ،تخالش کخردهانخد تخا
مشعل این سکانداری تشریعی را رو ن نگاه دارند بهطوریکه نگاهی گخذرا بخر نرای چنخد تخن از
یالمان بزرگ اسالمی بهخوبی این مسئله را ثابت مینماید
ی ماید در قرن چ ارع و پنجم هجری مینویسد :مسئلة اجرای حدود ال ی ،مربوط به سلران
و حاکم اسالمی است که از سوی خداوند متعال نصب می ود ،اینها یبارتند از امامان هخدایت از
نل محمد صه و کسانیکه امامان به نن ا را بهینوان امیر یا حاکم نصب کنند و امامان اظ ار نظخر در
این مرلب را خخ به فرض امکان نن خخ به فق ای یعه و پیرو خود واگذار کردهانخد

خی مایخد :1413

810ه

سلّار قابل است که امامان معصوع به اجرای حدود و احکاع انتظامی را به فق ا واگخذار نمخوده و
به یموع یعیان دستور دادهاند تا از ایشان پیروی کرده ،پشتوانه ننان با ند

سخالر دیلمخی -2۶4 :1414

2۶3ه

شیخ طوسی نیز معتقد است كه :حکم نمودن و قضاوت برعهده كسانی است كه از جانب
سلطان عادل (امام معصوم) مأذون باشند و این وظیفه برعهدة فقهای شیعه گذاشته شده است (شیخ
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طوسی بیتا.)301 :

یالمه حلی نورده است که :اجرای حدود و احکاع انتظامی در یصر حضور با
یا منصوب از جانب او و در یصر ایبت با فق ای یعه است

امامان معصوع به

فخرالمحققین  1387ج 398-399 :1ه

محقق کرکی مینویسد :فقی ان یعه اتااق نظر دارند که فقیخه جخامعالشخرایط از سخوی امامخان
معصوع به در همة اموری که نیابت در نن دخالت دارد ،نابب اسخت ،پخس دادخخواهی در نخزد او و
اطایت از حکم او واجب است

محقق کرکی 142 :1409ه

مال احمد نراقی میگوید :فقیه یخادل در دو چیخز حخق والیخت دارد :اول ،در همخة امخوری کخه
پیامبر صه و امامان به در نن ا صاحب اختیخار بخوده و حخق سرپرسختی و والیخت دا ختهانخد ،مگخر در
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ارتباط دارد ،حق تصرف و والیت دارد

نراقی 53۶ :1417ه

مقاله

مواردی بهوسیله دلیل ریی استثنا گردد دوع در همة امخوری کخه بخا دیخن و دنیخای بنخدگان خخدا
سید بحرالعلوع نیز مینگارد که :برای حاظ نظاع اسالمی ،اماع به باید جانشینی برای خود تعیین
کند و او جز فقیه جامعالشرایط نمیتواند با د

بحرالعلوع 221 :13۶2ه

صاحب جواهر دربارة حوزة والیت فقیه مىنویسد :فقیه ،همخان جایگخاه را در امخور اجتمخایى،
سیاسى دارد که اماع معصوع به دارد از این ج ت ،تااوتى بین اماع و فقیه نیست اگر فقی ان از اماع
معصوع به نیابت یامه ندا ته با ند ،تماع امور مربوط به یعه تعریل مىماند از ایخن رو ،کسخىکخه
دربارة والیت یامه فقیه سخنان تردید انگیز مىگوید ،گویا طعم فقه را نچشیده و معنى و رمز سخن
معصومان به را نا میده است خالصه ،مسئلة والیت یامه فقیه بهقدرو رو ن است که نیخازو بخه
دلیل ندارد

نجای  1404ج397 :21ه

پس بررسی دیدگاه یلمای ادوار مختلف ،پیرامون والیت فقیه یالوه بر تأکیخد بخر قخدمت ایخن
موضوب ،ثابت می کند که یلمای یعی در همة یصرها پیرامون اصل و کلیت والیت فقیه وحدت
نظر دا ته اند

اما بیان والیت مرلقه فقیه این ب ه را در اذهان برخخی افخراد ایجخاد مخیکنخد کخه همخان حکومخت
استبدادی است و والیت مرلقه فقیه یعنی دیکتاتوری ،یعنی فقیه وقتخی بخه حکومخت رسخید اختیخار
مرلق دارد و هیچ مسئولیتی متوجه او نیست به یبارت دیگر میگویند :حکومت دو نوب اسخت ،یخا
لیبرالیستی و براسا

خواست مردع و یا فا یستی و تابع رأی فرد

یتریسی 1۶7 :1423ه

درحالیکه تقسیم حکومت به دو نوب لیبرالیستی و فا یستی ،یک مغالره است و قسم سومی از
حکومت هم هست و نن اینکه حاکم نه صرفاً بر اسا
و سلیقة خصی بلکه بر اسا

خواست مردع و نه بر اسا

خواست فردی

خواست و ارادة خداوند حکومت میکنخد و تخابع قخوانین و احکخاع

ال ی است و نظاع والیت فقیه از این قسم است
نکته دیگر اینکه والیت مرلقة فقیه در مقابل والیت محدودی است که فق ا در زمخان طخااوت
دا تند

بررسی نرای اماع خمینی ه و خویی پیرامون حدود اختیارات ولی فقیه

حدود والیت فقیه
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دیگر اینکه فقیه هنگامی که در رأ

حکومت قرار میگیرد ،هرننچخه از اختیخارات و حقخوقی

که برای اداره حکومت الزع و ضروری است برای او وجود دارد و از این رو نمیتوان تااوتی بین
او و اماع معصوع قابل د
از این رو فقیه هرننچه را که اماع و نبی بری ده دارند بری ده دارد از ج ت اینکه حاکم اسخت
نه از ج ت خصوصیت معصوع بودن یا نبی بودن و بدون درنظر گرفتن هر مقخاع و منزلتخی

یتریسخی

1۶7 :1423ه

دیدگاه امام خمیني پیرامون حکومت و والیت فقیه
اماع خمینی به صراحت اسالع را دین سیاست معرفی میکند و تأکید میکند کخه هخرکس قابخل بخه
جدایی دین از سیاسخت با خد دیخن و سیاسخت را نشخناخته اسخت

امخاع خمینخی  1379ج  1و  184 :2ع 9ه

منظور ایشان از والیت مرلقه فقیه ،حق هرگونه دخالخت و تصخرف در امخور اجتمخایی و حکخومتی
است ،هرچند ضرورت و اضرراری در کار نبا د یا در چارچوب احکاع اولی ریعت نگنجد
اماع نخستین بار در کتاب كشف اسرار پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت در یصخر ایبخت،
فقیه را قدر متیقن برای تصدی والیت و دا تن حق حکومت معرفی کرده اسخت

امخاع خمینخی بخیتخا:

232خ 188ه

در مبح

امر به معخروف و ن خی از منکخر فقی خان جخامعالشخرایط را ناببخان یخاع حضخرت ولخی

یصر یجه معرفی کرده که در اجرای سیاسات حدود و تعزیراته و تماع ننچه برای اماع است بهجز
ج اد ابتدایی جانشین نن حضرت هستند

اماع خمینی  1379ج  1و  377 :2ع 2ه
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اماع خمینی در چندین مورد از نثار فق ی خود بخه والیخت مرلقخة فقیخه در حخوزة ادارة مسخابل
سیاسی ،اجتمایی و احکاع حکومتی بر اسا

ریایت مصالح یامة اسالع و مسخلمین تصخریح کخرده

]و میافزاید[ فقیه افزون بر رفع ضرورتها و نیازهای اجتمایی به تأمین مصالح یمخومی نیخز اقخداع
میکند و به هنگاع بحرانهای اجتمایی و سیاسی با استااده از قوانین برتر ریعت مانند اصل «اهم و
م م» ،قایده «الضرر و الضرار» و مانند نن به حخل بحخرانهخا مخیپخردازد؛ از جملخه حکخم میخرزای
یرازی بر تحریم تنباکو ،که نه در حوزه ضرورت و اضررار مصرلح بود و نه در چارچوب احکاع
اولیه ،بلکه بر اسا

یامه و مقدع بر احکاع اولیه بود

حسینی 2۶9-275 :1387ه

93
.۱كتاب (قرآن كریم):

نیه ریاه «اَطِیعُوا الَ وَ اَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ اوُلِی الْاَمْرِ مِنْکُم»

مقاله

دالیل امام خمیني در باب ضرورت تشکیل حکومت
نساء59 :ه

اماع در حا یة طرک این نیه رایط ،حدود و ثغور حکومت اسالمی را رک میدهخد و سخ س
ویژگیهای یارضی این مرکب را برای هر راکبی ایم از معصوع و ایرمعصوع معتبر می خمارد؛ از
جمله ایشان در بیان نوب حکومت اسالمی نن را متااوت از همه حکومتهخای موجخود مخیدانخد و
میگوید:
حکومت اسالمی استبدادی نیسخت ،کخه ربخیس دولخت مسختبد و خخودرأی
با د؛ مال و جان مردع را به بازی بگیرد و در نن به دلخواه دخخل و تصخرف
کند؛ هرکس را ارادهاش تعلخق گرفخت بکشخد ،و هخرکس را خواسخت انعخاع
کند ،و به هرکه خواست تیول دهد و امالک و امخوال ملخت را بخه ایخن و نن
ببخشد رسول اکرع صه و حضرت امیرالمؤمنین به و سخایر خلاخاء هخم چنخین
اختیاراتی ندا تند حکومت اسالمی نخه اسختبدادی اسخت و نخه مرلقخه؛ بلکخه
مشروطه است البته نه مشروط بهمعنای متعارف فعلی نن که تصخویب قخوانین
تخخخابع نرای ا خخخخاص و اکثریخخخت با خخخد ،مشخخخروطه از ایخخخن ج خخخت کخخخه
در قرنن کریم و سنت رسول اکرع صه معین گشته است؛ «مجمویخة خروط»
همان احکاع و قوانین اسالع است که باید ریایت و اجرا ود؛ از این ج خت
حکومت اسالمی «حکومت قانون ال ی بر مردع» است
فخخرق اساسخخی حکومخخت اسخخالمی بخخا حکومخختهخخای «مشخخروطة سخخلرنتی» و
«جم وری» در همین اسخت :در اینکخه نماینخدگان مخردع یخا خاه در اینگونخه
رژیمها به قانونگذاری مخیپردازنخد؛ در صخورتیکخه قخدرت مقننخه و اختیخار
تشریع در اسالع به خداوند متعال اختصاص یافته است ارب مقخد اسخالع
یگانه قدرت مقننه است هیچکس حق قانونگذاری ندارد؛ و هیچ قانونی جز
حکم ارب را نمیتوان به مورد اجرا گذا ت اماع خمینی 44 :1381خ43ه

حکومت اسخالع حکومخت قخانون اسخت در ایخن طخرز حکومخت ،حاکمیخت
منحصر به خداست قانون اسالع ،یا فرمان خدا ،بخر همخة افخراد و بخر دولخت
اسالمی حکومت تاع دارد همة افراد از رسول اکرع صه گرفته تخا خلاخای نن

بررسی نرای اماع خمینی ه و خویی پیرامون حدود اختیارات ولی فقیه

حکومتکنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجمویه خروط هسختند کخه
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حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند تبعیت از رسول اکخرع صه هخم
به حکم خداست که میفرماید« :اَطیعُخوا الرَّسخول» از پیخامبر پیخروی کنیخده
پیروی از متصدیان حکومت یا «اولوا االمر» نیز به حکم ال ی است ،ننجا کخه
میفرماید «أَطیِعُوا الَ وَ أطیعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِخی األمْخرِ مِخنْکُم» ،رأی ا خخاص،
حتی رأی رسول اکرع صه در حکومت و قانون ال ی هیچگونه دخالتی ندارد:
همه تابع ارادة ال ی هستند اماع خمینی 45 :1381خ44ه

اماع بعد از بررسی دالیل یقلی و نقلی موجود درباره اصل والیت فقیه به محخدوده و ثغخور نن
ا اره میکند و می گوید :پس از ننچه گذ ت [این نتیجه] حاصل د که تماع خئون و اختیخاراتی
که برای دارندگان یصمت به از ج ت سرپرستی امت ثابت خده اسخت ،بخرای فقی خان نیخز اثبخات
می ود ،اما مواردی که دلیلی بر اختصاص نن به امخاع معصخوع داللخت دارد ،از خمول ایخن کلخی
خارج می ود

اماع خمینی  1421ج ۶۶4 :2ه

 .۲دلیل عقلي
دلیل عقلي غیر مستقل

مقدمه اول :احکاع اسالع منحصر به احکاع یبادی و اخالقی نیسخت بلکخه خرب مقخد

بخرای ادارة

جمیع ئون جامعه اسالمی ،ایم از ئون اقتصادی ،حقوقی و اجتمایی قانون وضع کرده است
مقدمه دوع :احکاع اسالع ایم از یبادی ،سیاسی و ه نس نشده است و تا روز قیامت به ایتبار
خود باقی است و در همة زمان ها باید اجرا خود و احکخاع خرب بخا ایبخت امخاع زمخان یخجه ،تعریخل
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نمی ود
نتیجه :بنابراین در هر یصر و زمانی تشکیل حکومت اسالمی برای اجرای احکخاع و جلخوگیری
از هرج و مرج و اختالل نظاع الزع و ضروری است
دلیل عقلي مستقل

حاظ نظاع از واجبات اکید و اختالل امور مسلمانان از امور مبغوض رب است و به حکم یقل جلو
اختالل نظاع را جز با تشکیل حکومت و تعیین حکومت و والی نمیتوان گرفخت افخزون بخر اینکخه
حاظ مرزهای کشور اسالمی از ت اجم د منان و متجاوزان یقالً و ریاً واجخب اسخت و ایخن کخار
ممکن نیست مگر با تشکیل حکومت

اماع خمینی 1421ج ۶19 :2ه
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ضرورت استمرار اجرای احکام الهي

ضمانت اجرای احکاع اسالمی است؛ چرا که ماهیت و کیایت قوانین اسالع ایخم از احکخاع مخالی،
دفایی ،حقوقی و جزایی و ه بدون حکومت قابل اجرا نیست

اماع خمینی4 :1381ه

.۳دلیل نقلي

اماع خمینی برای ثابت کردن والیت مرلقة فقیه ،رو خی متاخاوت از سخایر فق خا در پخیش گرفتخه و
دالیل یقلی را در ردیف اول ادلة اثبات والیت فقیه مینورد و از روایات بهینوان مؤید ریی این
استدالل ب ره گرفته است ،ننگونه که در جلد دوع الرسائل مینویسد :ایراد خد ه سندی و یا داللتی
به هرکداع از احادی

ممکن است ،اما همانگونه که بیان کردیم ،این احادی

قدر متیقن قرار میدهد

در مجمخوب فقیخه را

اماع خمینی 25 :137۶ه

ایشان در كتاب البیع ،بعد از اینکه والیت مرلقة فقیه را از مباح

ضخروری فق خی و بخینیخاز از

اقامه دلیل و برهان میداند ،مینویسد :با اینکه والیت فقیه یک مرلب ضروری است ،روایات نیز بر
والیت فقیه به همین معنای گسترده و [مرلقه] داللت دارند

اماع خمینی  1421ج۶20 :2ه

در باب حکومت و سیاست برای پیامبر ثابت است برای یلمخا نیخز ثابخت بخوده مگخر دلیلخی بیایخد و
موردی را خارج کند
خالفت و جانشینی در نقل روایت و سنت معنا نمیدهد؛ زیرا خود رسخولال صه راوی روایخت
نبودند که خلیاه قابم مقاع و جانشین او با د و گمان اینکه منظور از خلاا خصخوص ابمخه با خد در
ن ایت وهن و سستی است ،زیرا تعبیر روات احادی

برای ابمه کامال ً نا ناخته است چرا کخه نن خا

خزّان یلم خداوند هستند
از طرف دیگر با توجه به تناسب حکم و موضوب مشخص می ود که منصخب خالفخت رسخول
خدا صه به خص یامی که تن ا نقل حخدی

مخیکنخد و احکخاع خداونخد را از یکخدیگر تشخخیص

نمیدهد ،منتقل نمی ود
در توقیع مبارک اماع یصر یخجه منظور از حوادث واقعه تن ا احکاع و بیان نن ا نمخیبا خد؛ زیخرا
رجوب یعیان در این مسابل به فق ا و اصحاب اماع به مسخئلهای رو خن بخوده اسخت ،بلکخه مقصخود

بررسی نرای اماع خمینی ه و خویی پیرامون حدود اختیارات ولی فقیه

اماع بعد از بررسی روایت «الل م ارحم خلاابی» میفرماید :با توجه به روایت ،تمامی ننچخه کخه
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سؤال کننده رو ن دن تکلیف امت نسبت به حوادثی است که در مسیر زنخدگی اجتمخایی بخرای
ننان پیش مینید
مقصود اماع یخجه از «فإن م حجتی یلیکم و أنا حجة ال» نن است که هرچه بخرای مخن از جانخب
خداوند قرار داده ده است از جانب من هم برای فق ا قرار داده ده است؛ رو ن است که چنین
جعلی از جانب خداوند بوده و ایشان نیز از جانب خداوند چنین حکمی را نمودهاند
همچنین اماع خمینی در کتاب والیت فقیه ،یکی از مستندات تشکیل حکومت اسخالمی را یمخل
پیامبر در تشکیل حکومت بیان میکند و با بیان ایخن واقعیخت مسخلّم تخاریخی ایخن سخؤال را مرخرک
می کند که نیا تعیین خلیاه برای بیان احکاع است؟ و س س با رد این انگاره میگوید :بیخان احکخاع
که خلیاه نمیخواهد؛ بلکه خلیاه برای حکومت و اجرای قوانین و مقررات است

اماع خمینخی :1381

21ه

 .۴والیت حسبه

اصل والیت فق ا بر امور حسبیه از مسابل خد ه ناپخذیر و اجمخایی فقخه اسخت امخاع خمینخی حخوزه
حسبه را گسترانیده و حکومت را با تماع کارهای ریز و در ت نن زیر چتر حسخبه قخرار دادهانخد و
ادارة امور اجتمایی را از م مترین مصداقهای نن معرفی کرده و در كتاب البیع نوردهاند« :مخاخی
نیست که حاخظ نظخاع ،نگ بخانی از مرزهخای مسخلمانان و حاخظ جوانانشخان از انحخراف از اسخالع و
جلوگیری از تبلیغات ضد اسالمی از رو نترین مصداقهای حسبه است و بدون تشکیل حکومخت
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یادالنه اسالمی انجاع این امور حسبیه امکان ندارد ،پس با چشخمپو خی از دلیخلهخای والیخت فقیخه
بی گمان تن ا کسی که به یقین از نظر ارب ایسختگی سرپرسختی حکومخت اسخالمی را دارد ،فقیخه
یادل است بنابراین دخالت فقیه و بایستگی اجازة او در تشخکیل حکومخت گریزناپخذیر اسخت

امخاع

خمینی  1421ج ۶۶5 :2ه

بررسي نظر خویي:

خویی مسئلة والیت فقیه را در مناسبتهای مختلف مررک و ادلة نن را بررسی کرده اسخت؛ ایشخان
دلیل لاظی را برای اثبات والیت استقاللی فقیه جامعالشرایط ،ناکافی میداند و میگوید :پارهای از
روایات از نظر سند ،بخشی دیگر از نظر داللت و یا قسم سوع از دو نظر ا کال دارند؛ پس روایات
وارده برای ثابت کردن والیت یامة فقی ان ایرقابل استناد هستند
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خویی در چ ار بخش دیدگاه خود را نسبت به والیت فقیه و گستره نن توضیح داده است:
الف) باب فتوا و قضاوت:

وی میگوید :در بح

والیت فقیه از کتاب مکاسب ذکر کخردیم کخه اخبخاری کخه بخرای والیخت

مرلقه به نن استدالل ده از نظر سند یا داللت نارسایند؛ بله از اخبار معتبر [اسختنباط مخی خود] کخه
برای فقیه در دو مورد سرپرستی وجود دارد و نن دو ،فتخوا و قضخاوت اسخت

خخویی  1418ج-420 :1

419ه

ایشان در ذیل مبح

رؤیت هالل در کتاب صوع مینورد :و از مجموب ننچخه تخاکنون گاتخیم

این نتیجه بهدست می نید که در نزد ما دلیلی معتبر اقامه نشد که بدوا بر منصوب دن قاضی داللت
کند ،تا ما به اطالق نن تمسک کنیم و ما به دلیل اینکه حاظ نظم یمومی و نرامش روانی متوقخف
بر وجود قضاوت است به قضاوت کاایی ملتخزع مخی خویم ،چخون ]اگخر قضخاوتی در کخار نبا

خد[

فراوانی نزاب و دیوا نظم جامعه را بههم میریزد و قدر متیقنخی کخه بخرای ایخن نخوب وجخوب ثابخت
است؛ همان مجت د جامعالشرایط است ،چون در این صورت ما قرع پیدا میکنخیم کخه او از طخرف
ارب مقد

منصوب ده است

خویی  1413ج 88 :2ه

حاکم رب فقیه جامعالشرابطه است ،میگوید :این مسئله بر پایة دو دلیل استوار است:
اوالً :مصلحت اجرای حدود منحصر به زمان حضور معصوع نیست زیرا وجود معصوع در لخزوع
ریایت چنین مصلحتی که منظور سالمت جامعه اسالمی است ،مدخلیتی ندارد و مقتضای حکمخت
ال ی نن است که این گونه تشریعات ،همگانی و برای همیشه با د
ثانیاً :ادلة ضرورت اجرای احکاع انتظامی اطالق دارد و به زمان خاصی اختصاص ندارد؛ لذا چه
از ج ت مصلحت یا از ج ت اطالق دلیل هر دو ج ت ناظر به تداوع احکاع انتظامی اسخالع اسخت،
بلی در اینکه اجرای نن بری ده چه کسانی است ،بیان صریحی از ارب نرسیده است
از طرفی ضرورتاً از نظر یقله وظیاه نحاد مردع نبوده ،تا هرکس در هر رتبه و مقخامی بتوانخد
متصدی اجرای حدود ریی گردد؛ زیرا این خود موجب اختالل در نظاع ده اسختدالل تلایقخی:
مالزمه حکم یقل با ربه بنابراین ،از ننجا کخه اجخرای حخدود توسخط نحخاد مخردع جخایز نبخوده و

بررسی نرای اماع خمینی ه و خویی پیرامون حدود اختیارات ولی فقیه

در کتاب مبانی تکمله المنهاج دربارة اجرای حدود ریی احکخاع انتظخامی اسخالعه کخه بری خدة
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اجرای نن نیز تعریلبردار نمی با د باید مقدار متیقن را اخذ کرد و فرد متیقن نیخز کسخی اسخت کخه
حکم به دست اوست یعنی حاکم رب

خویی  139۶ج224 :1ه

ب) نفي والیت استقاللي فقیه

وی در کتاب مصباح الفقاهه به پیروی از ی انصاری بح

مستقلی مرخرک کخرده و مخیگویخد کخه

اطایت فقیه جز در امور مربوط به تبلیغ احکاع ،نن هم برای مقلدش ،در امور دیگر واجب نیسخت
والیت استقاللی فقیه در اموال مردع به این صورت که بر مال و جان مخردع والیخت دا خته با خد از
ناحیه رب مقد  ،اثبات نشده است مگر در مورد فرد صخغیر کخه بخدون ایمخال چنخین والیتخی در
معرض از دست رفتن با د؛ در این صورت فقیه والیت خواهد دا ت ،ولی به مقتضای اصل یملی
که نتیجه نن والیت در امور حسبه میبا د -نه به دلیل لاظیاز نظر ایشان با دلیل لاظی هیچ نوب والیتی برای فقیه ثابت نمی ود ولی از طریق اصخل یملخی
والیت برای فقیه در قلمرو خاصی ثابت است و در ثمره ثبخوت والیخت فقیخه بخا اصخل یخا بخا دلیخل
نو تهاند :ثمرة ثبوت والیت فقیه با اصل یا با دلیل در جایی ظاهر می ود که اسا

وجخوب خیء

معلوع با د و ک دا ته با یم که صحتش مشروط به اذن فقیه هست یا نه؟ در این صورت بنخا بخر
ثبوت والیت فقیه با دلیل لاظی به یدع صحت بدون اذن فقیخه حکخم مخیکنخیم؛ زیخرا اطخالق ادلخه
والیت فقیه مورد را امل می ود و به یدع جواز یمل بدون اذن فقیخه حکخم مخیکنخد؛ مخثالً اگخر
توقیع ریف تماع با د ،می گوییم این مورد از حوادث واقعه است ،باید به فقیه مراجعه ود
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ولی اگر والیت فقیه با اصل ثابت ده با د ،در این قبیل موارد اصالة البرائة جاری می ود اما
صورتهای دیگر از موارد ک در اذن فقیه؛ مانند صورتیکه ک در اسا

وجوب یء بدون

اذن فقیه داریم یا ک در مشروییت تصرف ،بدون اذن فقیه داریم یا ک هم در وجوب و هم در
مشروییت داریم و تااوتی میان ننکه والیت فقیه با دلیل ثابت ود یا با اصل ثابت ود ،نیست و
چنانکه گذ ت نسبت به ک در وجوب ،برابت جاری می ود و نسبت بخه مشخروییت تصخرف،
حکم به یدع مشروییت تصرف بدون اذن فقیه داده می ود ،چه والیت با اصل ثابت ده با د یخا
با دلیل

خویی  1412ج 48 ،5خ47ه

در جای دیگر میگوید که در ثبوت والیت برای فقیه از راه نصب ادلخه نقلخیه اجمخاالً جخای
ا کال نیست زیرا هم اجماب و هم نص در این مورد وجود دا ته و قدر متیقن از اجماب و نص هم
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از فق ا در صدد اثبات والیتهای یاد ده برای فقیه از راه ادلة نقلی بودهانخد

خخویی الخف -424 :1410

مقاله

والیت در قضاوت میبا د ،اما اثبات سایر والیتها در ن ایت سختی و ا کال بوده اگرچه بعضخی
420ه

به یبارت دیگر ایشان به اجماب و نص ،اصل والیت را برای فق ا پذیرفته است اما دایخرة نن را
بهدلیل حسبه محدود مینماید
ج) اعمال اجبار در پرداخت مالیات تشریعي

خویی به این نتیجه میرسند که فقیه بر اموال و جانهای مردع والیت ندارد به این معنا که استقالل
در تصرف دا ته با د و از این روست که مشخص می ود که فقیه این حق را ندارد کخه مخردع را
مجبور به ادای خمس ،زکات و یا سایر حقوق واجبه خود نماید

خویی  1412ج42 :5ه

د) جهاد ابتدایي و تقسیم غنایم

اما خویی در نخرین اثر تألیای کتاب منهاج الصالحینه در کتاب الج اد در ضمن طرک بح

ج اد

ابتدایی در یصر ایبت و رد ادله مشخ ور -کخه قابخل بخه یخدع مشخروییت نن مخیبا خند -اذن فقیخه
و بعد از نن در بح

تقسیم انایم مینویسد :ولی امر حخق تصخرف در نن انخایم را بخر اسخا

ننچه مصلحت تشخیص دهد دارد؛ زیرا این مقتضای والیت مرلقه او بر نن امخوال اسخت

خخویی

ب 379 :1410ه که از مجموب سه حکم :مشروب دانستن ج اد ابتدایی در یصر ایبت ،لزوع اخذ اذن از
فقیه جامعالشرایط برای ج اد ابتدایی و اختیار مرلقة فقیه در تقسیم انابم ،حداقل میتوان ادیا کرد
که ایشان نیز والیت مرلقة فقیه را در برخی از حوزهها پذیرفته است و گستره و اندازه نن را نیز بخه
همان حد از اختیارات معصومین به توسعه داده است
در بررسی مرالب مذکور ،نکات زیر قابل توجه است:
ننچه خویی در بح

رؤیت هالل مررک کرده است با سخنان ایشان در بحخ

تقلید مغایرت دارد؛ زیرا در بح

قضخا ،اجت خاد و

رؤیت هالل به رو نی بیان مخیکنخد کخه هخیچگونخه دلیخل معتبخر

لاظی بر ثابت بودن مقاع قضا برای فقیه نداریم و برای ثابخت کخردن نن از «قایخدة بایسختگی حاخظ
نظم» و «قایدة قدر متیقن» استااده میکنیم ،درحالیکه در چند مخورد از بحخ

اجت خاد و تقلیخد بخه

رو نی میگوید از اخبار معتبخر اسختااده مخی خود کخه فقیخه دو منصخب دارد 1 :افتخاء  2قضخا و از

بررسی نرای اماع خمینی ه و خویی پیرامون حدود اختیارات ولی فقیه

جامعالشرایط را در مشروییت این نوب از ج اد رط میدانند

خویی ب  1410ج3۶۶ :1ه
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دلیلهای لاظی قضا ،به دو روایت ابیخدیجخه ا خاره مخیکنخد و هخر دو را از نظخر سخندی صخحیح
می ناسد« :نعم یستااد من االخبار المعتبرة ان للاقیه والي ة فخی مخوردین و همخا الاتخوی و القضخاء»
خویی  1418ج 420 :1ه و پس از بح

درباره دلیلهای والیت فقیخه و ن خذیرفتن داللخت روایخات بخر

والیت مرلقه فقیه معتقدند این روایات بر نصب فقیه برای منصب قضاوت داللخت مخیکنخد

خخویی

 1418ج353-35۶ :1ه

خویی در رک روایاتی که از یلما بهینوان وارثان انبیا یاد ده میگوید :وراثت در امور قابخل
انتقال ]مررک[ است و احراز نشده که والیت قابل ارث گذا تن با د پخس بخا چنخین روایخاتی ایخن
منصب برای فق ا قابل اثبات نیست ،همچنین والیت تخصصاً از موضوب ارث خارج است و ناظر به
ارث بردن احادی

و اخبار ایشان است

این استدالل ایشان با مراجعه به بنای یقال قابل خد ه است چرا کخه امخروزه موضخوب مالکیخت
معنوی در بین یقالی یالم پذیرفته ده و محترع است از این ج ت به ارث بردن جایگاه معنخوی و
والیت ابمه هدی توسط فق ا امری ممکن و دنی است؛ وراثت فقط در مواردی که مالیت دارنخد
منحصر نمی ود بلکه یالوه بر این حتی در حوزههای خصیتی و زیستی نیز وراثت دارای خأن و
جایگاه است مانند سیادت فرزندان حضرت زهرا ه؛ هرچند که حتی در همان مقولخه ارث سخنتی
نیز مواردی یافت می ود که ایتبارش ،لزوماً مقید به مالیت دا تن نن نیست ماننخد ننچخه کخه پسخر
ار د از پدر ارث میبرد حبوهه و یا قابم مقاع در ادا و انجاع می ود نظیر نمخاز و روزه قضخا خده
والدینه
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خویی مینویسد روایاتی که بیان میدارد که یلمای امت من مانند انبیای بنخی اسخرابیل هسختند،
ناظر بر وجوب تبعیت از فق ا در تبلیغ است که در پاس میتوان گات :این یک امخر مسخلم اسخت
که تبلیغ بدون مخاطب ،امری یب

و خالف مقتضای یقل مینماید پس تبلیغ با تبعیت و التخزاع بخه

محتوای تبلیغ مقارنخت دارد و اساسخاً محتخوای بخخش ایظمخی از تبلیخغ هنجارهخا و ناهنجخاریهخای
اجتمایی است که حکم نن توسط ارب بیان ده است در نتیجه این اوامر و نواهی مستلزع تبعیخت
یملی و ضمانت اجرایی در قالب یقاب و ثواب است و نتیجه اینکه حکومت و والیت نیخز چیخزی
جز بیان اوامر و نواهی یمومی و فراگیر و پیشبینی ضخمانت اجخراء پخاداش و مجخازاته بخرای نن
نیست
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نقل روایت است نه خالفت در تصرف در اموال مردع این در حالی است کخه بنخا بخه فرمخوده امخاع

مقاله

همچنین خویی در توضیح روایت «الل م ارحم خلاابی» میگوید :مراد از خالفت ،خالفخت در
خمینی خالفت و جانشینی در نقل روایت و سنت معنا نمیدهد؛ زیخرا روایخات خامل قخول ،فعخل و
تقریر معصوع است و در نتیجه خص پیامبر صه راوی روایت نبودند که خلیاه ،قابم مقاع و جانشین
او با د و گمان اینکه منظور از خلاا خصوص ابمه با د در ن ایت وهن و سستی است؛ زیخرا تعبیخر
روات احادی

برای ابمه کامالً نا ناخته است ،چرا که نن ا خزّان یلم خداوند هستند

از طرف دیگر با توجه به تناسب حکم و موضوب مشخص می ود که منصخب خالفخت رسخول
خدا صه به خص یامی که تن ا نقل حخدی

مخیکنخد و احکخاع خداونخد را از یکخدیگر تشخخیص

نمیدهد ،منتقل نمی ود
خویی معتقد است که مراد از «هم حجتی یلیکم» در توقیع ریف امخاع یصخر یخجه حجیخت در
احکاع است نه والیت در تصرف چرا که هیچ مالزمهای بین حجیخت و والیخت نیسخت در جخواب
ایشان اماع خمینی بیان میدارند که مقصود اماع از «فان م حجتی یلیکم و انا حجة ال» نن است که
هرچه برای من از جانب خداوند قرار داده ده است از جانب من هخم بخرای فق خا قخرار داده خده
است ،رو ن است که چنین جعلی از جانب خداوند بوده و ایشان نیز از جانب خداوند چنین حکم
پس ایشان در بح

ج اد ابتدایی و مسئلة تقسیم انایم ن کارا از ینوان والیت مرلقة فقیخه بخر

تقسیم اموال استااده کرده است؛ که این مرلب اخیر با ننچه که در کتاب التنقیح مورد ا خاره قخرار
داده بود متااوت است چرا که در ننجا جواز تصرف فقیه را فقط براسا

دلیل حسخبه ،نن هخم در

چارچوبی معین و محدود قابل اثبات میدانست ،از این تااوت و بهویژه از تقخدع و تخأخری کخه در
این دو نگاه خویی مشاهده می ود ،میتوان نتیجه گرفت که ایشان نیخز در ن ایخت ،والیخت مرلقخة
فقیه را در مواردی پذیرفته است

نتیجه
هرچند نیتال خویی والیت فقیه را از ناحیه ادلة لاظیه نمیپذیرد و به تبع نن اطالق ادله را نیز رد
میکند اما تصرف فقیه در امور حسبه را میپذیرد و بسیاری از تصرفات فقیه را از همین منظر مجاز
میداند و نه تن

ا میپذیرد بلکه ضروری نیز میداند و تا ننجا پیش میرود کخه در منهااج الصاالحین

بررسی نرای اماع خمینی ه و خویی پیرامون حدود اختیارات ولی فقیه

نمودهاند
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صریحاً از والیت مرلقة فقیه سخن می گوید و بخرای نن در صخدور حکخم ج خاد ابتخدایی و تقسخیم
انایم اختیار تاع والیت مرلقهه قابل می ود
پس نظر کسانی که میگویند نقای خویی اساساً والیخت مرلقخة فقیخه را قبخول ندا خت ،مخورد
تردید است

نظریة خفقان و تقیه برای بقای تشیع
در طول تاری اسالع دورانهایی بوده است که افکار و ایتقادات تشیع و حتی ابتداییترین حقخوق
روندی یعیان محترع مرده نمی د و اظ ار تشیع نیز با مخاطرات جدی همراه بوده اسخت ،در
چنین رایری کوچکترین بحثی مبنی بر طرک حکومت یعی و والیت مرلقة فقیخه مخیتوانسخت
کیان تشیع را به مخاطره بیاندازد؛ این خود بای
نکته م م در این بح

یوب تقیة روایی در این زمینه ده است

نن است که دقیقاً همان رایط د واری کخه در گذ خته خیعیان بخا نن

مواجه بودند و فق ا را از ورود به مسابل سیاسی و حکومتی برحذر میدا ت ،درست همان رایط
برای خویی وجود دا ت که در یراق تحت سیررة صداع زندگی میکخرد و حاخظ میخراث حخوزة
هزارسالة نجف از صدمات صداع را رسالت تاریخی خویش میدانست پس بخرای خخویی منخاط و
مقتضیات حکم نسبت بخه پیشخینیان تغییخر نکخرده بخود؛ در نتیجخه فرضخیة تقیخة ایشخان از قخوت الزع
برخوردار است ،اما اماع خمینی در ایران از چنان پشتوانة مردمی بزرگی برخخوردار بخود کخه بایخ
تغییر موضوب حکم و بیان والیت مرلقة فقیه توسط ایشان د
سال شانزدهم/شماره شصت و پنج  /زمستان 1393

نظریة تأییدی بودن حکومت
بررسی نرا و ادله مورد استناد خویی و اماع خمینی گویای این مرلب است که نقخای خخویی بخرای
حکومت و والیت أن تأسیسی قابل است و بر همین مبنا قابل به اثبات زیربنایی موضوب والیخت و
حدود گستردگی نن توسط ادله نقلی است ،اما اماع خمینی والیت و حکومت را موضویی تأییدی
میدانند که تاریخچة نن به کلگیری اولین جوامع بشری باز میگردد و دین اسالع نیز بخهینخوان
یک امر یقلی بر نن م ر تأیید زده است بنابراین برای اثبات نن رجوب به منابع و استدالالت یقلی
کافی است چرا که یقل به طور قرعی به این صغری و کبری
احادی

بهینوان مؤیدی بر حکم یقل استااده مینماید

ادت میدهد ،اینجاست که اماع از
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این که موضوب حکومت یک امر بدی ی است که نیازمند تأسیس جدید نبوده است و در گاع بعخد

مقاله

پس میتوان در کنار نظریة خاقان دید و رواج یعهکشی ،نظریه دیگخری مرخرک کخرد و نن
این موضوب که در یک جامعه یعه رهبری و والیت از نن یک مسلمان یخالم و یامخل بخه احکخاع
ال ی است نیز در همان حد از بداهت به نظر میرسد و اید به همین دالیل است که خویی نیخز در
اواخر یمر بهسمت والیت مرلقة فقیه گرایش یافته است

منابع


ابن اثیر ،مبارک بن محمد 13۶4ه النهایة فی غریب الحدیث و االثر ،قم :مؤسسه اسماییلیان



ابن فار  ،احمد بن زکریا 1404قه معجم مقایس اللغه ،قم :مکتب االیالع االسالمی



اماع خمینی ،سید روکال 137۶ه االجتهاد و التقلید  ،ت ران :مؤسسه تنظیم و نشر نثار اماع خمینی ،چاپ
اول



خخخخخخخخخخخخخخخخخ 1381ه والیت فقیه ،ت ران :مؤسسه تنریم و نشر نثار اماع خمینی ،چاپ یازدهم



خخخخخخخخخخخخخخخخخ 1421قه كتاب البیع ،ت ران :موسسه تنظیم و نشر نثار اماع خمینی ،چاپ اول



خخخخخخخخخخخخخخخخخ بیتاه كشف اسرار ،بیجا ،بینا



انصاری ،مرتضی بن محمد امین 1420قه كتاب المکاسب ،قم :المؤتمر العالمی



بحر العلوع ،محمد بن محمدتقی 13۶2ه بلغة الفقیه ،ت ران :منشورات مكتبة الصادق یلیه السالع



جوادی نملی ،یبدال 1383ه والیت فقیه :والیت ،فقاهت و عدالت ،قم :مرکز نشر اسراء



جوهری ،اسماییل بن حماد 1407ه الصحاح :تاج اللغة و صحاح العربية ،بیروت :دارالعلم للمالیین



حسینی ،سید احمد 1387ه امام خمینی و حکومت اسالمی ،شرایط ،وظایف و اختیارات والیت فقیه ،قم:
مؤسسه تنظیم و نشر نثار اماع خمینی



خلخالی ،سید محمد م دی موسوی 1422قه حاكمیت در اسالم یا والیت فقیه ،با ترجمه جعار ال ادی،
قم :دفتر انتشارات اسالمی



خویی ،ابوالقاسم الف1410قه االجتهاد و التقلید ،قم :انصاریان



خخخخخخخخخخخخخخخخخ ب 1410قه منهاج الصالحین ،قم :نشر مدينة العلم



خخخخخخخخخخخخخخخخخ 139۶قه مبانی تکمله المنهاج ،قم :بی نا



خخخخخخخخخخخخخخخخخ 1412قه مصباح الفقاهه فی المعامالت ،بیروت :دار ال ادی



خخخخخخخخخخخخخخخخخ 1413قه المستند فی شرح العروة الوثقی ،قم :دارالعلم

بررسی نرای اماع خمینی ه و خویی پیرامون حدود اختیارات ولی فقیه



خخخخخخخخخخخخخخخخخ 1379ه تحریر الوسیله ،ت ران :مؤسسه تنظیم و نشر نثار اماع خمینی ،چاپ اول
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خخخخخخخخخخخخخخخخخ 1418قه التنقیح فی شرح العروة الوثقى ،قم :تحت ا راف جناب نقاو لراى



سالر دیلمی ،حمزة بن یلی 1414قه المراسم العلویه ،فی الفقه و االحکام النبویه ،قم :المعاونية الثقافية
للمجمع العالمی الهل البیت یلی م السالع



ی طوسی ،ابی جعار محمد بن حسن بیتاه النهایه ،قم :انتشارات قد



ی ماید ،محمد بن محمد 1413قه المقنعه ،قم :کنگره ج انى هزاره ی ماید

محمدی



طریحی ،فخرالدین بن محمد 1408قه مجمع البحرین ،قم :مکتب النشر الثقافة االسالمیه ،چاپ دوع



یتریسی ،ی جعار حسن 1423قه والیة الفقیه و النظام الدستوری االسالمی ،بیروت :دارالمهجة البیضاء



فتحال ،احمد 1415قه معجم الفاظ الفقه الجعفری ،بیجا ،بینا



فخرالمحققین ،محمد بن حسن 1387ه ایضاح الفوائد فی شرح مشکات القواعد ،قم :مؤسسه اسماییلیان



محقق کرکی ،یلی بن حسین 1409قه الرسائل ،قم :مكتبة نیتال العظمی المریشی النجای



نجاى ،محمدحسن 1404قه جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم ،بیروت :دار احیاء التراث العربی



نراقی ،مولی احمد 1417قه عوائد االیام ،قم :مرکز النشر االسالمی



واسری زبیدی ،محمد بن محمد 1414قه تاج العروس من جواهر القاموس ،بیروت :دارالاکر

سال شانزدهم/شماره شصت و پنج  /زمستان 1393

