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 یاسیمثابه نظام س به یهفق یتوال
 یاسیس یتوال ی مطالعه یبرا طرحی

  

 1/77/7231 تاریخ تأیید:          32/2/7231 تاریخ دریافت:

 * یمیحسن مق غالم 

در  تهوا   یاست کهه مه   یوستهپ هم به یا نظام و مجموعه یه،فق یتوال ی یهنظر یدرون یاجزا

آ  را  یو کهارکرد  یسهاتتار  ی،هنجار ی،عناصرِ مفهوم یستمی،و س یا قالب مدل منظومه

 یهن هها پرداتهتد در ا   از آ  یکهر  یینبه تب یمنطق یکنش ارتباط یکاستخراج کرد و در 

 یاسهی س یهت وال ی یهه نظر یرامو نو پ یو ارائه طرح ازتوانیراستا، هدف پژوهش حاضر ب

 یگهردآور  یا بوده و اطالعات بها روش کتابخانهه   تحلیلی – یفیبودد روش پژوهش توص

 یت،: جاعل والیدیمرکب از پنج مفهوم کل یاسی،س یتوال ی یهنشا  داد، نظر یجشدندد نتا

 ی یلهوسه  آ  بهه  یدرونه  ی بکهقدرت است که ش ی قدرت و شبکه ی دامنه علیه، یمول ی،ول

از  یا متشکل از مجموعهه  یاسیس یتوال ید ساتتار درونشود یم یهتغذ یاسالم یها گزاره

و  یتعامل یدوساحت یژگیاست که نقش هرکدام در چارچوب و یو اجتماع یاسیعناصر س

نقهش   یهی، وال یاسیدر درو  نظام س یهفق یاستد ول یافته یشو آرا ینشوار اسالم چ نظام

و دولت( بهه   یمدن ی )فرد، جامعه علیه یداردد مول یو راهبرد یتیهدا ی،ارتباط شروعیتی،م

و  یکهارکرد  ی،سهاتتار  ینهدهای فرآ یدر تمام یینظام وال یعنوا  عناصر مقوّم و مشارکت 

 یاسی،س یتعنوا  شرط اِعمال و شرط استمرار وال بازتوردها حضور فعال دارندد مردم به 

 یها  شهبکه و جر  لحاظ ینآ  هستند؛ بد ی یهو هم علت مبق یاسیس امنظ ی هم علت محدثه

 دبرتوردار است یقدرت از تصلت مشارکت

 

 .قدرت ی ، شبکهوالیت سیاسی یاسی،نظام س یه،فق یتوال :ها هکلیدواژ

                                                 
 .(gmoghimi@gmail.com)قم  یه،العالم یالمصطفۀجامع یاراستاد *

… 
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 مقدمه

، "شرریعت/ االرو والیرت   "ی والیت سیاسی شیعه، از تضارب پنج مفهوم کلیدی:  نظریه

ی  دامنره "و  "ملت/ مولی للیه ااتمرالی "، "دولت/ مولی للیه سیاسی"، "والیت/ ولی"

لنروان مبنرای موررولیت     بره  "والیت"شکو گرفته است. در میان این مفاهیم،  "والیت

ی کالمری، فقهری و    بین دیگر اازای آن رابطهنظام سیاسی همانند نخ تسبیحی است که 

ی راهبرری و ربطری در    دار کرارویه   ی والیت، لهرد   کند. درواقع مولفه حقوقی برقرار می

نهراد  "و  "نهاد دولرت "ی یادشد  است؛ لذا نباید مباحث  ی ارتباطی چهارگانه درون شبکه

موررولیتی، راهبرری،   دارای کرارکرد    "نهراد  والیرت  "دیگر خلط کررد.   را با یک "والیت

ی موارکتی،  متکفو کارویه  "نهاد  دولت"که  گذاری کالن است؛ درحالی هدایتی و سیاست

های مدنی نیز نقش موارکتی، تعاملی و نظارتی را   ریزی و اارایی است؛ مردم و نهاد برنامه

 لهد  دارند.  به

دو واهیِ و ربطری   ی والیت فقیه را از هر منظری که مطالعه کنیم، یک منوورِ نظریه

های: دین و سیاست، دولت و ملت، مورولیت و موارکت، حر  و تکلیر ،    بین دو دوگانه

 خیر لمومی و خیر خصوصی، فضیلت و آزادی، انتصاب و انتخاب، و ... است. 

ی سیاسری،   ی نظام سیاسی یکی از معضالت و محرذورات اساسری اندیوره    در لرصه

توان بین فضیلت )خیر، سعادت لمرومی و   گونه میخصوصا در غرب، این بود  است که چ

دولت( و آزادی)خیر، سعادت خصوصی و فرد( موازنه و آشرتی ایاراد کرردگ چگونره مرانع      

 ها و نیز کرامت و حقوق شهروندان حفظ شودگ  ها شویم تا ارزش   های حکومت  تابی کج

شا  اسرت کره    است؛ این فیلسوف "شاهی فیلسوف"ی  راهکار افالطون)بودگرا(، نظریه

بخش را اسرتخرا  و تردوین    للت ارتباط با لالم مُثُو)خیر مطل ( قوانین خوب و سعادت به

ی سیاسری غررب    کند؛ تا زمان ماکیاولی)لصر رنسانس( این رهیافت فکری بر فلسرفه  می

حاکم بود. اما ماکیاولی و دیگر متفکران ظاهرگرا)نمودگرا( بر واود  خیرِ مطل ِ فرا تاریخی، 

رفرت از   بطالن کویدند؛ بعدها نیز اندیومندان دیگر همانند هابز و روسو، برای بررون خط 

را براسته کردند. با گذشت زمان، فضیلت و سعادت  "ح  طبیعی"پارادوکس فوق، مفهوم 

دنبرال آن، سیاسرت از    های زندگی سیاسی ااری شد؛ به  ها و واقعیت  لمومی، معلول گزار 

نزل یافت و به حفظ نظم، امنیت و تامین نیازهای طبیعی انسان تر ت مقام پیوین خود بیش

ترری گرفرت. اکنرون در غررب، نره از       ی بیش اکتفا نمود و از سعادت و کمالِ غایی فاصله

های مُثُلی( خبری هسرت و نره از فضریلت       فضیلت  فلسفیِ یونان باستان )سعادت با گزار 
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های انایلی( و نه از فضریلت   دت با گزار انسانِ مومنِ کلیساییِ لصر قرون وسطایی )سعا

مثابره   هرا و قروانین طبیعری(. اینرک فضریلت بره       طبیعیِ لصرِ رنسانس )سعادت با گرزار  

شوند؛ لذا لمال خیر لمرومی بره    ای است که در متن زندگی ساخته می های تاریخی  گزار 

 .(7-85، صص. 7212)بلوم، منافع ملی تقلیو یافته است 

ای دیگر رقرم   گونه ارتباط  فضیلت  لمومی و فردی در دنیای اسالم به انگیز داستان غم

و بعردها بره    "خالفرت "بره   "والیرت "خورد. در اهان اسالم بعد از چرخش سیاسرت از  

های سبز و سرخِ خلفا، امیران و   ، فضیلت لمومی و سعادت فردی در درون کاخ"سلطنت"

للرت اتصرال برا     به "ی والیت سیاسی نظریه"پادشاهان مفقود گردید. در چنین شرایطی، 

کند.  ی انسانی و اسالمی ارایه می تر و کارآمدتری را به اامعه قوانین وحیانی، راهکار اصیو

تررین   ی والیت فقیه را از هر منظری نگا  کنیم، منوور چندواهی است. مهم چون نظریه

)دولرت/   "میخیرر لمرو  ")دیرن( برا    "خیرر مطلر   "زدن میان  ی این نظریه، پو کارویه 

مثابره   للیه ااتمالی( است. درواقرع، فقهرا بره    )مولی "خیر خصوصی"للیه دولتی( و  مولی

کسانی هستند که در پی ایااد پیوند میان فضیلت )خیر لمومی( با آزادی و کرامت انسانی 

سازند. این فضرایو   )خیر و حقوق شهروندان(، از مارای خیر مطل  و فضایو الهی پو می

، از مارای لقالنیت معطوف به لصمت )والیرت  "ی امامت نظریه"حضور با که در لصر 

از ماررای لقالنیرت    "ی والیرت فقیره   نظریه"یابد، در لصر غیبت با  ل صمی( تالی می

 شود.  معطوف به ااتهاد پویا کسب می

کرار )فلسرفی،    بست تئوریک  نظم سیاسی غرب کره تراکنون چهرار را     دیگر، بن بیان به

شناختی( نسبتا ناکارآمد را تاربه کرد  است، در اهران توریع از    یعی و اامعهکلیسایی، طب

السالم قابو گوایش برود  اسرت. ایرن     ی معصومین للیهم همان ابتدا با رهنمودهای ائمه

تررین و کارآمردترین    ؛ بومی"لقالنیت معطوف به کالم و فقه"کارِ  که لبارت است از  را 

ی  ویکم، با گذشت نزدیک به چهار دهه از تاربره  یستراهکاری است که اکنون در قرن ب

مثابه  بدیوِ دیگرر   چنان به ها و موانع متعددش، هم ی کاستی انقالب اسالمی ایران، با همه

 ی خود را در زندگی سیاسی حفظ کرد  است. های سیاسی، حضور بالند   نظریه

ی خرود قررار    تاربهدر ابتدای  "والیت سیاسی"ی  ذکر این نکته الزم است که نظریه

تعبیرر امرام    رو تا رسیدن به وضعیت مطلوب، را  طوالنی در پیش روسرت. بره   دارد؛ از این

ی والیت فقیه( را طرح کردیم و الزم است نسو  ما اصو موضوع )نظریه( »7257خمینی )

 .(781-787)صص. « حاضر و نسو آیند  در اطراف آن بحث و فکر نماید
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توان  پیوسته است که می هم ای به نظام و ماموله ،یت فقیهوالی  اازای درونی نظریه

 ، ساختاری و کارکردی آن، هنااریلناصرِ مفهومی ،سیستمی ای و منظومه در قالب مدل

ها پرداخت. نگرش  آنهر یک از در یک کنش ارتباطی منطقی به تبیین  وکرد را استخرا  

توانرد یرک نگرا      مری  ای، شربکه نگرانه و  خصلت کودارابودن للت  هبای،  منظومهو روش 

از لناصرِ درونیِ  (58-51، صص. 7237و مرلوی،  71-75، صص. 7211)دوران،  منسام و سازوار

کنیم تا برا اسرتفاد  از ایرن     دهد. در این نوشتار تالش میوالیت فقیه به ما ارائه  ی نظریه

 ی نو دراندازیم.ی والیت سیاسی را بازخوانی کرد  و طرح روش، نظریه

 مفاهیم. 1

چندین مفهوم کلیدی سیاسی نهفته است کره   ،"فقیه ی والیت مطلقه ی نظریه" در درون

، نظرام  موررولیتی و مورارکتی  ارتباطی  ی وار و در یک شبکه در یک روابط منطقیِ نظام

امهروری  "لنوان  از این نظام سیاسی، تحتامام خمینی  آورند.  پدید می را سیاسی خاصی

انرد.   نامیرد   "سراالری دینری   مرردم "و مقام معظم رهبری نیز آن را  اند یاد کرد  "سالمیا

 توان با نمودار ذیو نوان داد:  می ارتباطی چهار مفهوم فوق را ی شبکه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هرا را   آنهرر یرک از   ، والیی نظام سیاسیبه اهمیت  کاربست  مفاهیم فوق در با تواه 

 و ترسیم خواهیم نمود.بازسازی  آن را و الگوی سپس مدلداد  و اختصار توضیح  به

 (نظامات ی مجموعه مثابه )اسالم به جاعل والیت. 1.1

ی مقررات، قوالد و نظاماتی است که از اانب خداوند برای هدایت  مثابه ماموله اسالم به

 )ولی(

 نهاد والیت

 سیاسی کترموا   
 مورولیت     

 سیاسی

 (نهاد اسالم )مجموعه نظامات    

 نهادهای مدنی ومردم )مولی للیه غیردولتی(  للیه دولتی((نهاد دولت )مولی 

 نظام سیاسی والیی

 سیاسی کترموا   
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گیرد؛  بور نازل شد  است و سه ساحت لقاید، اخالق و احکام فردی و ااتمالی را دربر می

واروب و موررولیت  والیرت فقیره را از      ،ی واود منبع تغذیه یا ادلهروست که باید  از این

امامت  ی مساله ،سنت کرد. شیعیان برخالف اهو اوو و منابع اسالمی استها  گزار ون رد

و  (37و  21، صص. 2،  7253)کلینی،  دانند و منصبی الهی میاسالم  و والیت را رکن اساسی

 .(711 ، ص.7211؛ مظفر، 2)مائد :  است شارع مقدس ،االوِ آن معتقدند که

دستورالعمو فرردی و اخالقری    ی اسالم صرفا ماموله (7257مام خمینی )از دیدگا  ا

امرور   ی ای از نظریرات و نظامرات ااتمرالی و سیاسری بررای ادار       بلکه ماموله ؛نیست

إِنِالْحُكْمُُإَِّ » از دیدگا  ایوان، حاکمیت  مطلر  . ( 13و 81، 38، 73)صرص.   لمومی است
از آن  (81)الرراف،  « أَََّلَمهُالََْلْم واألامَم م و» امر سیاسری تدبیر امور و و  (11)یوس ، « لِلّهِ

و در لصرر   بره معصروم   ،لصر حضرور در این حاکمیت و والیت سیاسی؛ خداوند است

 .(811)همان، ص.  الورایط واگذار شد  است به فقیه اامع ،حرمان از معصوم

"گر هدایت"نظامی  ،اسالمچنین ایوان معتقدند دین  هم
"کامو"، 7

منسرام و یرک   ، 3

"غیرقابو تقسیم"و  پیوسته هم ماموله به
است. پیوسرتگی مقرررات اسرالم داللرت برر       2

هرگونه تفکیرک اارزای    رو ؛ از اینبودن اازای آن است مرتبط هم و بهای  منظومهوار،  نظام

دلیو  همین شود. به سیستم اسالم و اختالل در ساختار و کارکرد آن می نقص درآن مواب 

ۀالحك مماَّسمم وم » :کنرد  در تعری  اسالم تاکید مری  (7288) است که امام خمینی
ی کامو از حکومت و نظام سیاسی برا   اسالم یک مامولهیعنی  ؛(822، ص. 3) «بشئ انها

در  ، والیت راامام باقر بینیم که لهذا می»است و تمامی لوازم و نهادهای مورد نیازش 

، 7287امام خمینی، )«هاست ماری این ،آورد و والیت ها می و امثال این لرض صوم و صال 

 . (21-31، صص. 31 

ظهور لفظری در   ییک :ولی دو تالی و ظهور دارد ،تعبیردیگر، اسالم دین واحد است به

)انسران کامرو( و یرا     "فرردی "شرکو   بره  کره  ،لینی، و ظهور دومو احادیث؛  قالب قرآن

ی نظامرات سیاسری،    معنرای مامولره   سیاسی )به و والیت در قالب حکومت "ااتمالی"

                                                 

 (.3)اسرا، « ل لَّت ی ه ی أَقْوَمُ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یهْد ی. »7

 (.83)انعام، « ف ی ک تَابٍ مُّبِینٍ اایابِسٍ إِلَّالَ رَطْبٍ وَلَ. »3

 (.33و  37)حار، « کَمَا أَنزَلْنَا لَلَى المُقْتَس م ینَ الَّذ ینَ اَعَلُوا الْقُرْآنَ ل ض ین. »2
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. فقها متکفوِ استنباط و استخرا  این نظامرات، در  نماید تالی می ااتمالی، فرهنگی و ...(

  ها هستند. نمودن آن منظور اارایی چارچوب زمان و مکان و نیز نظارت کالن بر آن به

چرون کروِم مررتبط     برود  و از هرم   وار که موضولات و نیازهای انسان، نظام نظر به این

مثابه یک سیستم فهمید و برا   ای است، نصوص و مکتب اسالم را نیز باید به هم،  شبکه به

هم بودنش آن را تحلیو کررد. امرام خمینری برا      لنایت به ویهگی کو منسام و مرتبط به

هرای   مذهب اسالم از هنگرام ظهرورش متعررض نظرام    »فرماید:  اذلان به مطلب فوق می

اکم در اامعه بود و خود دارای سیستم و نظام خاص ااتمرالی و اقتصرادی و فرهنگری    ح

. در حقیقت چون شارع مقدس، نصوص را ناظر به تامین تمامی (253، ص. 8)همان،  «است

نیازها و هدایت انسان در کوم تاریخ وضع کرد  است، در لین فراتراریخی )خیرر مطلر  و    

تاریخی )خیرلمرومی اراری و واقعری( هرم هسرت. غایرت و       بودن، ناظر به امور  حقیقی(

ااتمرالی بره    -رسالت چنین دینی، ارتقای اف  موضولات تاریخی و وقایع زندگی سیاسی

اف ِ نصوصِ فراتاریخی، از مارای والیت است تا در یک فرآیند تکاملی، انسرانِ مطلروب   

عتقدند: شما وقتی اسالم ااتمالی و نیز دولت مطلوب اسالمی تحق  لینی پیدا کند. لذا م

حسب ابعاد انسانیت، طرح دارد، قرانون دارد. یکری از ابعراد انسران،      کنید به را مالحظه می

خواهرد معاشررت بکنرد؛ در ایرن دنیرای مرادی        بعدی است که در این دنیای مرادی مری  

 .(17، ص. 8)همان،  خواهد تاسیس دولت بکند؛ اسالم این را هم دارد  می

 (والیت و رهبری نهاد) ولیّ. 1.1

اسرت   استعمال شد فتح و کسر واو( و دیگر موتقات آن، در معانی متعددی  به)« والیت»

یراری، محرب،    ،ند از: صاحب، صدی ، رفیر ، موافر ، نصررت   ا ها لبارت ترین آن که مهم

ر، رب، مالرک، سرید،   تردبی  ،سلطان، تصدّی امر، تسلط، سیطر ، سلطنت، امارت، حکومرت 

کره   نحوی نای اصلی این واژ ، قرارگرفتن چیزی در کنار چیز دیگر است، بهمعمنعم و ... . 

؛ ابرن فارسری،   811ق، ص. 7171)راغرب اصرفهانی،    شران نباشرد   در بین ای و ادایی  فاصله چهی

. تامو در این معنا حاکی از آن است که  نرولی  (235، ص. 71ق،  7171؛ زبیدی، 8ق،  7111

ی  انی فوق نهفتره اسرت و هماننرد نرخ تسربیح، همره      قرابت حسی و معنوی در تمامی مع

بندی کلی، معانی متعدد مرذکور را   یک تقسیم درکند.  هم متصو می کاربردهای فوق را به

. نصرت یا 2. محبت یا دوستی؛ 3. قرابت یا نزدیکی؛ 7: توان تقسیم کرد می به چهار دسته

 ه، لمدتا معنای چهارم است.؛ مراد ما در بحث والیت فقی. حکومت یا تصدّی امر1یاری؛ 

 ی آن است که در همه ،آید دست می هدیگری که از معانی مختل  واژ  والیت ب ی نکته
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 لذا راغب در پایان نقو خود گفته اسرت  ؛گرفتن امور واود دارد ها نولی تولی و برلهد  آن

، 7253، )ارسرطا  گرفتن امرور اسرت   با فتح و کسر واو( تولی و برلهد ) حقیقت معنای والیت

 کرد  است،رب ذکر نیز اگرچه معنای اصلی را قُ ق(7171) لالمه طباطبایی .(35-31صص. 

داند که نولی ترولی و تصررف در امرور     رب در امارت و سلطنت میرا قُ ولی فرد اکمو آن

همان  آن، دلیو نقو اهو لغت و تبادر حقیقت والیت را به، محمداواد مغنیه .(73)ص.  است

. بنرابراین،  (371، ص. 2،  7283؛ بحرالعلروم،  738ق، ص. 7171)مغنیه،  داند امارت و سلطنت می

 اظهر معنای لغوی والیت، تصرف در امور لمومی و حکومتی است.

( ی فقیره  والیرت مطلقره  با تواه بره قرائرت   سیاسی ) ، والیتفقه سیاسی در اصطالح

در  ؛اسرت ط در چارچوب اسالم و مصالح لمرومی  الورای فقیه اامع قدرت  موروعِ معنای به

ارز انرا ابتردایی و     هب) نائب و اانوین امام در تمامی امور ،"ولی امر" نیز، لصر غیبت

 .(88، ص. 7257)امام خمینی،  امور شخصی( است

از  -های متعارف  همانند لموم حکومت -سیاسی  نهاد والیت با تواه به تعری  فوق،

 ی زیر است: چهار خصیصهرای دا دیدگا  موهور فقها

 ؛(28، ص. 7211و همررو،  81، ص. 7257)امررام خمینرری،  (ی امررور )شررامو همرره"فراگیررر"

 . "دائمی" ؛"منتخب مردم" ی افراد(؛ )شامو همه"لام"

والیت   استمرارای که باید بدان تواه داشت این است که بنابر نظر فقهای شیعه،  نکته

، 7287)امرام خمینری،    فقاهت، لدالت و تدبیر( است) والیتمنوط به تداوم شرایط  ولی فقیه،

 .(7231ای،  اهلل خامنه ؛ آیت732و  211، صص. 77 

گونراگونی  هرای    والیرت را از انبره  باید تواره داشرت کره اگرچره فقهرای مختلر ،       

؛ اروادی آملری،   71-3ترا، صرص.    ؛ مطهری، بری 21-33، صص. 7253)ارسطا، اند  کرد بندی  تقسیم

، 7282آبرادی،   و  صالحی نار   111-118، صص. 7ق،  7138؛ مکارم شیرازی، 11-12 ، صص.7233

ی: للم فقه، للم کالم و  بندی والیت، تقسیم آن در سه حوز  ترین تقسیم اما مهم (81ص. 

 للم لرفان است. 

 علیه مولّی. 1.1

ظهور  "اشخاص"و  "افعال"، "اشیا"در مباحث  فقهیِ والیت، به سه شکو:  "ى للیهمولم"

اموال است؛ در بعضى  اشیا و مثو وق ، والیت بر ها از آن در برخىکاربرد والیت د. یاب مى

والیرت برر    دیگرر نیرز   مثو فرایض لبادى میت، والیت بر افعرال اسرت؛ در برخرى   دیگر 

 "اشخاص محارور "یا والیت بر  نیز به دو گونه است:اشخاص است. والیت بر اشخاص 
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شش گررو : صرغیر،    ،فقیهاندر نزد محاوران مراد از . "اوراشخاص غیرمح"یا بر  ،است

 نیز . موارد والیت بر غیرمحاوراست ، مُفلس و مریض مورف به مرگهمانون، لبد، سفی

دو  هبر آن را  توان می بندی کلی . در یک تقسیم(88-81، صص. 7211)اعفرپیوه، است متعدد 

نروع دوم والیرت برر     ؛اسرت  یِحقیق یک نوع آن والیت بر فرد و شخص نوع تقسیم کرد:

 های مدنی  نهاد"و  "حکومتیهای   نهاد"شخص حقوقی و نهادهاست که خود به دو قسم 

 . شوند تقسیم می "و غیرحکومتی

 

 

 

  

 

 

 

 

 () نهاد های حكومتی و رسمی نهاد دولت. 1.1

معنرای   گراهی بره   .معانی متعردد و بعضرا متمرایزی دارد    ،دولت در اصطالح للوم سیاسی

 "ماریره  ی قرو  "معنرای   بره  نیزگاهی و  "هیات حاکمه"معنای  برخی موارد به، "کوور"

 ی واسطه هاست که ب رسمی ای از نهادهای ماموله»مراد ما از دولت  .استعمال شد  است

ریزی  آور را وضع، برنامه مورولیتی که از اانب نهاد والیت کسب نمود  است، قوانین الزام

تحرت  کره   حکرومتی اسرت   هرای   ای از نهاد مامولهدولت،  ،تعبیردیگر به «.کند و اارا می

رو در قانون اساسی امهوری اسالمی، نهراد   کنند. از این هبری لمو میر نظارت  راهبردیِ

 تحرت نظرارت  کورور   ی گانره  بلکه قوای سره  ؛چهارم محسوب نود  است ی قو  ،رهبری

  .تعامو دارنددیگر  یکو با  گرفته رهبری شکو

و  کننرد   نقرش متعرادل   که تی استیهدا ی حاکمیت لالیهوالیت در این نظام، معادل 

 امام خمینی. (7231ای،  )خامنه «حرکت کلی نظام مراقبت کنداز » دارد تالهد   را به راهبری

، راهبری و نظارت بر امرور و  (123-127، صص. 7) "یهدایت"نقش ( برای ولی فقیه 7211)

، 7،  7287)همو، «نگذارد این امور از مااری خودش بیرون برود»ها را قائو است تا  دستگا 

من برای خرودم نقوری ارز هردایت ملرت و حکومرت       »کند:  رو تاکید می . از این(72ص. 

 اشیاء

 اشخاص

 
 افعال

 محاورین

 غیر محاورین

 حقیقی

 حقوقی

  غیر حکومتینهاد های مدنی و 

  و حکومتی نهادهای دولتی

 مولی للیه

 فرد/ شهروند/ مردم
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 و غیراارایری  ولی فقیه، نهادی فراانراحی از این منظر،  .(711، ص. 2)همان،  « گیرم برنمی

که کارکرد  راهبریِ آن، موارب ایاراد تعرادل و تضرارب افکرار در درون سرالی  و        است

دیگر، در نظام  لبارت اناامد. به ی در امورات نظام میگوای شود و به را  های کوور می اناح

هرای   ی نظرام  بر والیت فقیه، شکاف ااتمالی و سیاسی کره امرر گریزناپرذیر همره     مبتنی

شود؛  های دینی و فقهی رفع می بر مکانیزم لقالنیت معطوف به گزار  سیاسی است، با تکیه

ی  ر منطقی و کارآمرد بررای ادار   معناست که والیت سیاسی فقیه، یک سازکا این امر بدان

 نظام است.

 از: است لبارت در نظام سیاسی شیعهمختصات لام دولت 

حکومتی در چرارچوب مصروبات    آورِ ضع مقررات الزاماو ؛افراد( ی شامو همه)اقتدار لام

ی لمومی و  در حوز  اذنی قدرت موروع شورای نگهبان و مامع توخیص مصلحت نظام؛

 را داراست. و تنفیذی قانونیویهگی رت تا زمانی که استمرار قد اارایی؛

؛ اشتباهی اشتبا  گرفت "والیت فقیه  ی  نظریه"را نباید با  "دولت  ی  نظریه"لحاظ  بدین

های دولت   نظریه .اند خلط نمود دیگر  مرتکب شد  و این دو را با یکخیلی از محققان که 

 تنفیرذی و اارایری  لحاظ شکو و محتوا، ماهیرت   لحاظ مختصات و هم به هم به ،در شیعه

 کنند. و مورولیتش را پس از انتخاب مردم از نهاد والیت کسب میدارند 

 غیرحكومتی و غیررسمی(های   . مردم )نهاد1.1

ی نقرش کلیردی مرردم و شرهروندان)غیر محارورین( در حکومرت        دربار  امام للی

؛ المسلمیناالعمد لمعمدا االعاممهممناَّممهانماعمادالدیناجماع»فرمایند:  می

ی دفالی، لموم مردم  های استوار دین، ااتمالات پرشور مسلمین و نیروهای ذخیر  ستون

والیرت شررلى،    ی الزمره  هرای اسرالمی،   آمروز   بنرابر . (8ی  البالغره، نامره   )نهرج «باشند می

پیوینی و مقدم بر ح  مثابه رکن  ؛ چون ح  موارکت مردم بهللیه نیست محاوریت مولمى

مفلرس هسرتند    ه وصغیر، مانون، لبد، سفیگرو :  فقط پنج ا لمال والیت است. در واقع،

اعرو   ی هرو، فلسرف  از ایرن  .ها اعو شرد  اسرت   خاطر محاوریت آن که والیت بر آنان به

للیه است، ولرى در خصروص    براى ابران نقص مولى للیه محاور، نسبت به مولیوالیت 

لرزوم   خراطر  بره  خاطر قصور و نقص، بلکه هبنه  ،الم از فرد یا نهاد(یرمحاور )غ للیه مولی

بنابر  است.بر اساس اصول و قوالد اسالمی  اامعه و امور لمومی دهى نظام معاش سامان

للیهم نیست  مستلزم ناتوانى و محاوریت مولى "والیت مطلقه فقیه"، خمینی دیدگا  امام

متنراقض   ی هیرک املر   ،ى تحت حاکمیت والیت فقیهامهورى اسالم»گفته شود که  تا
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 .(72، ص. 7211و کدیور،  373و  378م، صص. 7338)حائری یزدی،  «است

هرا، مورارکت سیاسری     ها و مکانیزم با تواه به مباحث فقه سیاسیِ شیعه، از نظر شیو 

توان به دو قسم: نهادی)حقوقی و مردنی( و غیرنهادی)اشرخاص حقیقری(، یرا      مردم را می

غیرمستقیم و مستقیم، یا سراختاری و غیرسراختاری تقسریم کررد. در مورارکت سیاسری       

طور مستقیم در نظارت و کنترل قردرت سیاسری مورارکت ندارنرد، بلکره       نهادی، مردم به

ی مهرار و   های مدنی در قدرت سیاسی موارکت نمود  و زمینره  ی احزاب و گرو  وسیله به

موارکت مستقیم، افراد از روند تصمیمات خود، آگرا   نمایند. در  کنترل قدرت را فراهم می

یافتره و حزبری نیسرت. لکرن      بر ادراکرات  نخبگرانِ سرازمان    هستند و موارکت آنان مبتنی

تررین   کره مهرم   زدگی آن است؛ کما این ترین آسیب موارکت مستقیم، احساسی و اوّ مهم

ترایح منرافع حزبری برر    گرایی و  بودن، گرو  ای لیب موارکت نهادمند و حزبی نیز کلیوه

ی والیت فقیه و با لنایرت   مصالح لمومی است. اکنون سوال این است که از منظر نظریه

 ی ایران، کدام رویکرد ترایح داردگ  به الزامات فرهنگی اامعه

بنابر دیدگا  امام راحرو و مقرام معظرم رهبرری، اسرتمرار و کارآمردی و حتری بقرای         

های فعال  ی نخبگان و گرو  ی موارکت فعال و نقادانه امهوری اسالمی نیز تنها در سایه

میزانری کره    همران  ؛ لذا به(113، ص. 8،  7287)امام خمینری،  شود  سوز انقالب تامین می و دل

ترر داشرته باشرد،     ی مدنی در چارچوب مصالح اسالمی و منافع ملری حضرور اردی    اامعه

خواهرد یافرت و در کنتررل    موارکت نهادی و گروهی نظام امهوری اسالمی نیز افزایش 

 اشتباهات و الواااات قدرت سیاسی به موفقیت باالتری خواهد رسید.

برر ایردئولوژی و    ی مردنی هسرتند کره مبتنری     احزاب سیاسی، شکو خاصی از اامعره 

هرای مختلر  سیاسری، ااتمرالی، اقتصرادی و       های موخص و مردونی در لرصره   برنامه

شرط تاسیس احزاب است. باید  یافته، پیش توسعه ی مدنیِ اند. اامعه فرهنگی سازمان یافته

هرای طبقراتی، مرذهبی و     تواه داشت که پیدایش احزاب سیاسی در دنیا، ناشی از شکاف

سیاسی بود. احزاب بر آن شدند تا در چارچوب منرافع ملری و قرانون اساسری بره کنتررل،       

ا باید مطرح کرد کره  نظارت و رقابت با قدرت سیاسی بپردازند. با این توضیح، این سوال ر

گذار نظام سیاسی والیی در لصرر غیبرت، در مرورد     لنوان بنیان دیدگا  امام خمینی)ر ( به

 حزب و فعالیت حزبی چیستگ

متفاوت است؛ لذا بررای در  صرحیح دیردگا      "حزب"سخنان حضرت امام در مورد 

ا نمود. بایرد تواره   های نظری احزاب را از کارکرد آن در ایران اد ایوان باید ادله و زمینه
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هاست؛ اگر  کنند، ناظر به لملکرد منفی آن داشت که اگر ایوان در اایی احزاب را نفی می

کنند، با لحاظ مبرانی نظرری و ااتهرادی خرود و      در اایی نیز آن را تایید کرد  و دفاع می

 هرای  ی مثبت احزاب است. در ماموع، با تواه به اهتمام ایوان نسبت بره مولفره   کارویه 

تنهرا امرام    تروان گفرت کره نره     مقوّم حزب )موارکت، تکثر و تنوع، رقابت و انتخابات( می

ها را تایید کرد ، بلکه نسبت به تحق  و لینیت لناصر مذکور نیرز تاکیرد و    خمینی)ر ( آن

 فرمایند: . ایوان می(371، ص. 7253)ساادی، اصرار نمود  است 

های مختلر  بایرد    ی هست، باید هم باشد. سلیقهالبته دو تفکر هست و باید هم باشد؛ دو را

باشد ... اگر در یک ملت اختالف سلیقه نباشد، این ناقص است. اگر در یک مالس اختالف 

نباشد، این مالس ناقص است. اختالف باید باشد؛ اختالف سلیقه، اختالف رای، مباحثه، اار 

دو دسته بوویم؛ دشمن هم، باید دو ها باید باشد. لکن نتیاه این نباشد که ما  و اناال، این

 ، 73،  7287)امرام خمینری،   دسته باشیم؛ در حالی که اختالف داریرم، دوسرت هرم باشریم     

 (8ص. 

پذیرد؛ اگرچه نسبت به لملکرد آن در ایرران   لحاظ نظری، حزب را می بنابراین، امام به

نظرام   نصربیِ پیوام از ارکران  ،اننخبگر مرردم و  ح  موارکت  که منتقد است. خالصه این

ی  نیرز اراد   از منظرر امرام خمینری   اسرت.   (82ی  البالغره، نامره   )نهجی و امامت سیاسی والی

؛ یعنری بردون   ، شررط ا لمرال والیرت اسرت    یو مقبولیت مردم سیاسی موارکت لمومی،

تعبیر مقام معظرم   یابد. به شود و نه تداوم می موارکت مردم، والیت سیاسی، نه محق  می

مهوری در حکومت امهوری اسالمی، ادای از اسالم نیست تا الساق با ی ا رهبری، واژ 

ای،  اهلل خامنه )آیتی سیاسی اسالم است  ی اسالمی، صوری باشد؛ بلکه از ارکان اندیوه واژ 

 .است پیوینی موارکتی ،والیت فقیه، اریان قدرت ی بنابراین در درون نظریه .(7238

 . مفهوم مطلقه1

ی اختیرارات )مطلقره یرا      مطالعات فقهیِ والیرت، در دو سرطح: دامنره   ی والیت در  گستر 

 یابد. مقید ( و مرز اغرافیایی)ملی یا فراملی( ظهور و تالی می

 ی قدرت )حدود اختیارات( . دامنه1.1

طور مستقیم به حدود اختیرارات ولری    ی والیت مطلقه فقیه، به در نظریه "اطالق"مفهوم 

ی اختیرارات و شرئون حکرومتی     امام خمینی، ولی فقیه کلیره  فقیه مرتبط است. از دیدگا 

شود، ناشی از چه گفته شد تاکنون و یا گفته می آن»تعبیر ایوان:  را داراست. به معصوم

ی الهی است ... این از اختیارات حکومت اسرت و براالتر از آن    لدم شناخت والیت مطلقه
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فرمایند:  چنین می . ایوان هم(717 -711. ، صص31،  7287)امام خمینی، ...«هم مسائلی است 

مقرمر شد  است، در  ی امور مربوط به حکومت و سیاست، که برای پیامبر و ائمه کلیه»

، 7288)همرو،  «توان فرقی میان این دو قایو شدمورد فقیه لادل نیز مقرمر است و لقالً نمی

 .(28ص. 

 "والیت مطلقره "ود، این است که شچه از کلمات امام خمینی )ر ( فهمید  می البته آن

قید و شرط نیست؛ بلکه اوالً، محدود به مصالح لمرومی مرردم اسرت؛ یانیرا، در      والیت بی

ی اعرو والیرت    انرداز   چارچوب قوانین الهی اسرت؛ یالثراً، اعرو والیرت بررای فقهرا بره       

ی امور شخصری افرراد را هرم شرامو شرود؛ رابعراً، صرفت         نیست تا حوز  معصومان

نماید؛ خامساً، نظارت مردم مسلمان، حاکم اسرالمی را ملرزم   ، فقیه را محدود می"لدالت"

 کند.به رلایت قانون می

، 71،  7287)همو، کند، ساقط است والیت فقیهی که برخالف مصلحت اامعه لمو می

تواند در موضولات، بنابر مصالح کلی مسرلمانان یرا برر طبر      . حاکم اسالمی می(33ص. 

ی حکومت خود لمو کند. این اختیار هرگز استبداد به رأی نیست؛ بلکه  حوز  مصالح افراد 

ی شررط،   . ماموله(187، ص. 3،  7288)همو، در این امر، مصلحت اسالم و مسلمین است 

اهرت حکومرت    همان احکام و قوانین اسالم است که بایرد رلایرت و ااررا شرود. از ایرن     

. اگر والیتی از اهت دیگر، (83، ص. 7257مو، )هاسالمی حکومت قانون الهی بر مردم است 

صرورت، فقهرا از    معیّن دانسرته شرود، در ایرن    داری و حکومتی برای ائمهغیر از زمام

دادن  چنین والیتی برخوردار نخواهند بود. پس اگر بگوییم امام معصروم راارع بره طرالق    

 -قتضرا نکنرد   اگرچه مصلحت لمومی هرم ا  -همسرِ مردی یا فروختن و گرفتن مال او  

ی ملرت   . همه(88، ص. 71،  7287)همو، والیت دارد، این دیگر در مورد فقیه صادق نیست 

ی کارهایی که االن مربوط به اسالم است  که نظارت داشته باشند در همه اند به این موظ 

 .(21-23)همان، صص. 

برین فقهرای   ی اختیارات ولری فقیره در    ی مهم دیگر این است که در مورد دامنه نکته

هرا، اختیرارات حکرومتی     ی لمد  واود دارد که تنهرا بنرابر یکری از آن    شیعه، چهار نظریه

ی دیگرر، فقهرا    باشد و بنابر سه نظریره یکسان می الورایط و معصومین فقهای اامع

 .(33-37)همان، صص. فقط در برخی موارد ح ِ تصرف و المال والیت دارند 

فقیره  »نویسد: بار  می است. امام خمینی در این "فقیهی  والیت مطلقه"ی اول،  نظریه

و امامان در ارتباط با حکومت و سیاست داشتند،  چه را که رسول اکرم لادل تمامی آن
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تعبیرر   "مطلقره ". امام خمینی از چنین والیتی بره  (171، ص. 3،  7288)همو، «باشددارا می

 . ی بعدی است اند که مرادشان الم از سه نظریهنمود 

است. قائالن این دیدگا  اگرچه حدود اختیرارات   "ی فقیه والیت لامه"ی دوم،  نظریه

ی اول، مقیرد و در چهرارچوب    دانند، ولی برخالف نظریه سیاسی فقیه را گسترد  و لام می

)گلپایگرانی،  اهلل گلپایگرانی اسرت    ی قائالن این نظریره آیرت   دانند. از امله احکام فرلی می

خرو  والیت فقیره از  »ق( نیز معتقدند 7138اهلل مکارم شیرازی ) . آیت(38-31، صص. 7252

« ی الهیره اسرت   احکام اولیه و یانویه ... معنا ندارد و والیت فقیه در چارچوب احکام فرلیه

ی اول )مطلقه(، والیت را الم از احکام اولیره،   . این در حالی است که نظریه(881، ص. 7) 

  داند. یانویه و حکومتی می

داران ایرن   ی موسع( است. طررف  )نظریه"والیت فقیه در امور حسبیه"ی سوم،  نظریه

. از (81و  82ق، صرص.  7138الغطرا،   )کاشر  پذیرند را برای فقیه نمی "لام و مطل "نظر، قید 

اهلل نائینى است. ایوان حکومت و زلامت سیاسى فقیره را   ی قائالن این نظریه، آیت امله

کند؛ چون حکومرت را   والیت لامه، بلکه از طری  امور حسبه یابت میی  نه از طری  ادله

شمارد. البته تقریرات دروس مرحوم نائینی بره دو شرکو گرزارش     ازئی از امور حسبه می

ایوان قائرو بره     (238، ص. 7،  7237)خوانسراری،  شد  است. بنابر تقریر یکی از شاگردانش،

 ی فقیه بود  است.  والیت لامه

ی مضی ( اسرت. قرائالن    ) نظریه"اواز تصرف فقیه در امور حسبیه"هارم، ی چ نظریه

معتقدند تصرفات  (71-3، صرص.  8،  7173و همو،  7255؛ خویی، 131)غروی تبریزی، این نظریه 

فقیه فقط در امور حسبیه، آن هم نه از باب والیت، بلکه از باب قدر متریقن اسرت؛ یعنری    

لنوان قدر متیقن از میان کسانی که اایزالتصرف در امور حسبه هستند و شارع برر   فقیه به

 تصرف آنان رضایت دارد، ح  تصرف دارد. 

 . مرز قدرت )قلمرو جغرافیایی( 1.1

ی سرزمینیِ )ملی یا فراملی( معطروف   مهم در مورد حدود والیت، به محدود دومین بحث 

طوری که شعاع و حدود اختیارات ولری فقیره در گررو اعرو      است. باید تواه داشت همان

 االو  است، قلمرو و مرز اغرافیایی والیت نیز منوط به اعو و ادله است.

شرناختی:   ی اامعره  نظریره در مورد مرز والیت در نظام سیاسی والیری، حرداقو سره    

واود دارد که پرذیرش هرکردام،    "های انقالب صدور ارزش"و  "القری ام"، "گرایی ملی"

ی  ( دربرار  7211کند. امرام خمینری )   لوازم سیاسی و حکومتی خاص خودش را ایااب می
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سیاست خارای ما بر مبنای حفرظ آزادی و اسرتقالل،     در آیند »فرمایند:  ی اول می نظریه

ما به هیچ کووری طمع نرداریم و بره هریچ    . »(813، ص. 1) «نقش ژاندارمی ]است[ بدون

کووری حقی نداریم و خدای تبار  و تعالی به ما اااز  نداد  است که در هریچ کوروری   

 . (232، ص. 78)همو،  « دخالت بکنیم

 فرمایند:  ی دوم می امام خمینی در مورد نظریه

ها وکوورهای اسالمی به سرنوشت ما در انا گر   ی امت امروز بدون شک، سرنوشت همه

حسراب پیرروزی    ای است که پیروزی آن به خورد  است و امهوری اسالمی ایران در مرحله

ی  ی مسلمانان؛ و خدای نخواسته شکسرت آن، بره ناکرامی و شکسرت و تحقیرر همره       همه

 .(227، ص. 31)همان،  اناامد مومنان می

 تقد بودند:ی سوم مع ایوان در خصوص نظریه

کنم که امهوری اسالمی ایران با تمام واود بررای احیرای هویرت     صراحت الالم می من به

، صص. 37،  7211)امام خمینی، کند  گذاری می اسالمی مسلمانان در سراسر اهان سرمایه

 .(51-58)همان، صص. شناسد . انا ما، انا لقید  است و اغرافیا و مرز نمی(37-33

لحراظ فقهری،    شود. به دیدگا  حضرت امام، شامو هر سه نظریه می رسد که نظر می به

امام خمینی)ر ( در خصوص قلمررو والیرت سیاسری در خرار  از مرزهرای ملری، لبرارت        

دال برر لردم    ی مبنای نصب لام فقها از اانب معصومین صریحی ندارد، ولی الزمه

مفسد ( اسرت. شراهد   تقیید در چارچوب مرز اغرافیایی )در صورت واود مصلحت و لدم 

)همان، و برای شهر دمو   (31، ص. 71،  7287)همو، آن، نصب امام امعه در کوور کویت 

است. در ذیرو ترالش    (382، ص. 37)همان،  و نیز حکم قتو سلمان رشدی  (152، ص. 31 

 تر توضیح دهیم. خواهیم کرد تا موضوع فوق را با تواه به برخی از فرولات آن بیش

ی امکانِ تعدّد حکومت والیی نیز مرتبط است. در واقع سروال از   ا مسالهموضوع فوق ب

 "وحدت یا تعدّد نظام سیاسی والیری "بودنِ مرز قدرت سیاسی ولی فقیه، از  ملی و فراملی

 آورد. سر در می

است. این اصو کالمری   "امت -امامت"ی  مبنای کالمی این بحث، معطوف به نظریه

تاکید  "امام واحد"بر لزوم وحدت امت تحت رهبری  ،همانند لصر حضور معصومین

ی روایی و فقهی مقدم بود  و  دارد. روشن است که اگر این دلیو کالمی را بپذیریم، بر ادله

ی اختالفرات و   حال، برر اسراس ایرن اصرو کالمری کلیره       ای حکومت خواهد داشت. للی

ا ممکن است در اهان اسرالم،  های اغرافیایی، نهادی، زبانی و ... لَرَضی هستند. لذ تفرقه
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ها یک نفر باشد. چون مقصد  چندین کوور و دولت واود داشته باشد، ولی امام و رهبر آن

ق و اوادی آملی، 7137)لمید زناانی، ی مقصد واحد، وحدت امام است  انبیا واحد است و الزمه

 .(232، ص. 7213

ا تعردّد حکومرت والیری    ی والیت فقیه، صراحت و ظهوری در مورد لزوم وحدت ی ادله

ااکه لقو بر لزوم اقتردار،   رو باید به دلیو لقلی و کالمی مرااعه کنیم. از آن ندارند؛ از این

قدرت و استحکام حکومت اسالمی تاکید کرد  و هرگونه تعدد و تکثرر دولرت اسرالمی را    

ا داند، وحدت امت اسالمی و وحدت والی ر مواب ضع  و تسلط دشمنان بر مسلمانان می

 شمارد. الزم می

لنوان وظایفی که  به -ی افتا، قضا و زلامت سیاسی  گانه های سه لحاظ فقهی، س مَت به

هرای اغرافیرایی نیسرتند،     مقید به مرز -دار آن هستند  لهد فقها از اانب معصومین

طور که اقلیمِ اغرافیایی فتوای مرااع  اساس، همان بلکه مقید به مرز لقیدتی هستند. براین

الوررایط نیرز    کند، والیت  ولی فقیره ارامع   قلید را شرلا محدود به کوورهای خاصی نمیت

االارا و نافذ اسرت   ی مسلمانان الزم محدود به سرزمین و اقلیم خاصی نیست و برای همه

 .(31-73، صص. 7215و آصفی،  111، ص. 7213؛ اوادی آملی، 32، ص. 7218)مصباح یزدی، 

ی لقلی و کالمی، و نیز مقتضرای نصرب لرام     قتضای ادلهطور خالصه باید گفت م به

االارا و نافذبودن احکرام ولری    لدم تعدّد ولی فقیه و الزم لنوان نائب معصوم فقها به

ی ا لمرالِ فراملریِ والیرت سیاسری،      ی مسلمانان لرالم اسرت؛ امرا الزمره     فقیه برای همه

، "للیه الم از ملرو و دول اسرالمی   مقبولیت و رضایت مولی"آمدن سه شرط مهم:  فراهم

 .باشد می "لدم مفسد "و  "واود مصلحت اسالمی و لمومی"

 مند( مثابه کل منسجم نظام نظام سیاسی والیی )نظریه والیت سیاسی به مدل. 1

و  "نگرانره  ازء"بوری را به دو اریان فکریِ  ی توان تاریخ اندیوه در یک نگا  فرانگر می

ابتدائا در صدر اسالم توسط شراگردان امرام    نگرانه ازء ی اندیوه تقسیم کرد. "نگرانه کو"

گذاری شد؛ این نگا  در تاریخ معاصر،  و نیز افرادی همانند ابوریحان بیرونی پایه صادق

 7331 ی از دهرره .گالیلرره و فرانسرریس برریکن گسررترش یافررت  توسررط افرررادی هماننررد

در قالرب  را گرایری   گررایش بره کرو    "لودویک فون برنرالنفی " نام به شناس آلمانی زیست

 ی نظریره "در کترابی برا لنروان     7385ر سالوی د کرد؛ارگانیسم زیستی مطرح  ی نظریه

؛ مرلوی و 11-77، صص. 7211)دوران، نمود تبیین  تدوین و این نظریه را "ها لمومی سیستم

 وار در منابع اسالمی خصوصا در گرایانه و نظام البته نگا  کو. (88-28، صص. 7237همکاران، 
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، اهران  ی اسالمی فلسفهاز نظر  بود؛ای برخوردار  اسالمی از اایگا  ویه ی  فلسفه کالم و

 "وارود مطلر   "مراتب فیض واودی بره   هم است که در سلسله یک واود  کوِ مرتبط به

و فرارابی،   728-728، صرص.  7237؛ قادری، 733-735، صص. 7285)لمید زناانی،  دوش متصو می

 .(788، ص. 7258

در ، شود می محسوبای  نولی دانش فرارشته سیستمی به ای و منظومه ااکه تفکر از آن

سیستم لبارت است از  نظام و ،طور خالصه هب .للوم مختل  تعاری  متعدد پیدا کرد  است

لناصری که با هم تعامو و کنش متقابو داشته و هردف موخصری را دنبرال     ی ماموله

. "برازخورد "و  "ستاد "، "فرایند"، "داد "ند از: ا لبارتیک سیستم لناصر مهم ؛ دنکن می

ارویی، تعرادل،    گرایی، هدف ها لبارتند از: کو  سیستم ها و نظام ترین ویهگی مهمچنین  هم

؛ 718-81، صص. 7237)مرلوی و همکاران،  با محیط، پویایی، همبستگی و خودتنظیمی تعامو

ما از . منظور (75-71، صص. 7237و فیرحی،  11، ص. 7233؛ واسطی، 37-77، صص. 7211دوران، 

 بلکره تعرادل ارگانیسرمی    ،یبرات( نیسرت  )عرادل از نروع مکرانیکی   تعادل در این تحقی ، ت

هوشمندانه با خود و محریط   در خودتنظیمیِ پویا( است. در درون این نوع تعادل، نولی )

ای را  ویره  کارآمدی، ایربخوی و حرکرت اروهری   ی سیستم  به مامولهنهفته است که 

 . بخود می

نهادهرای   ی مامولره " اسرالمی لبرارت اسرت از    نظرام سیاسری   ،تعریر  این با تواه به 

های اسرالمی،   و گزار  ها از طری  قوالد ارتباطی میان آن ی که شبکهحکومتی و غیر حکومتی 

والیرت  نظرام   ی . متاسفانه تاکنون تحقیقی دربار "دیاب سامان میو نیز والیت و موارکت مردم 

 ی غیراب هرگونره تاربره و پیورینه     رامرا د  ؛فقیه از منظر تحلیو سیستمی اناام نگرفته اسرت 

سیاسری شریعه    ی اندیوه ی دینی و مولفه ی ترین گزار  محکم، کاربرد این الگو در مورد کلیدی

 گر نظام والیت فقیه از منظر سیستمی است. زیر بیانتواند راهگوا باشد. نمودار  می

 نظریه والیت سیاسی به مثابه کل منسجم و نظام مند

 سیاسی والیی()الگو و مدل نظام 

  ها ها / ورودی داده    فرآیند / عملیات                         ها ها/خروجی ستاده
 

 

 

 
 منبع تغذیه کنند   

 نظریه والیت فقیه،

 ادله نقلی و لقلی

 والیت()اسالم / االو 

 کارکردها
. مرکررز قرردرت وتصررمیم  7

گیری و مورولیت ساز: ولی 
 فقیه

. دامنرررره قدرت)حرررردود  3
 اختیارات ولی فقیه(

. اریان قدرت)موارکتی و 2 

 غیرمتمرکز(

 ساختارها

. لناصرقدرت سیاسی: مولی للیه )نهاد 7

 دولت( و  ولی )نهاد رهبری(

. لناصرررقدرت ااتمررالی: مررولی للیرره 3

 نهادهای غیردولتی()مردم و 

. شبکه قردرت )رابطره تعراملی نهراد      2 

 والیت با نهادهای دیگر(
. قلمررررو قررردرت )مررررز و محررریط   1 

 اغرافیایی(

 

 تصمیمات و رفتارها

 
احکررام الررزام آور/ 
نظررام سیاسرری دو 

امهروری  ساحتیِ 
فقررره  اسرررالمی/

 حکومتی اامع
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  نصروص دینری   ،و نظام سیاسری  مثابه سیستم به والیت فقیه ی لزیمت نظریه ی نقطه

 ی کننرد   مثابه منبع تغذیره  نقلی به ی ادله . نصوص وشود محسوب میفراسیستم است که 

 ی سیاسیِ والیی، منوا مورولیت تمرامی سراختارها و کارکردهرای درونری نظریره      نظام

ر مهرم  توان به چهار لنصر  والیت فقیه می ی ساختار نظریهخصوص والیت فقیه است. در 

 اشار  کرد:

هرای ارزشریِ    لنروان گرزار    بره  نقلری و لقلری   ی ادله: شریعت) مخازن و منابع قدرت

چیرنش و  ) قردرت  ی شربکه  ؛لناصر قدرت ااتمرالی  ؛لناصر قدرت سیاسی ؛کنند ( توایه

 لناصر قدرت(. تعاملی و موارکتی آرایشِ

 توان به چهار لنصر مهم اشار  نمود: والیت فقیه نیز می ی کارکرد نظریهخصوص در 

و حدود اختیارات  دامنه است؛ ولی فقیهساز که معطوف به  و موروع گیری مرکز تصمیم

 بازخوردها ؛(استموارکتی  که ارتباطات درونی قدرتو سازوکار ) اریان قدرت ؛ولی فقیه

 آورد. می را فراهم تکامو، زایش و پویایی نظریه  ی  زمینهکه 

، نظرام سیاسری دوسراحتی برا     ارتباطرات  ی حاصو و خروای تمامی تعامالت و شبکه

است که اندیوه و رفترارِ رهبرری، نهادهرای سیاسری، مرردم و       اامع فقه حکومتیویهگی 

دادن  وق، این بازخوردها هستند که امکان صیدر نهایتکند.  نیروهای ااتمالی را تعیین می

-فقهری  اندیوره و کرنش  کنند ترا   ای زایش و بازتولید فراهم میرا بر والیی سیاسی نظام

 های زندگی سیاسی پویا شود.   سیاسی در مصاف با الزامات زمان و واقعیت

 ی قدرت در نظام سیاسی والیی . شبكه1

ی چینش و ارتباط لناصر قدرت، الم  ی قدرت در نظام سیاسی والیی، نحو  مراد از شبکه

ی قردرت در نظریرات مختلر      مالی و سیاسی است. اگرچه شربکه از افراد و نهادهای اات

هایی است، اما در ماموع، شهروندان نظام والیی به سره گررو     والیت فقیه دارای تفاوت

 بازخوردهای مثبت و منفی
 های تکامو، پویایی و زایش نظام/ نظارت و ارزیابی لملکرد نظامزمینه
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-311، صرص.  7252)فیرحری،  شوند  طرف تقسیم می رفتاری: حامیان فعال، افراد منفعو و بی

388). 

 طرف . افراد بی1.1

چون: امر به معروف و نهی از منکرر،   ویه  فرایض مهمی هم بهبراساس التقادات اسالمی، 

تواند بدون موضع باشد. مضافا  منین، شورا و موورت، هیچ شهروند مسلمانی نمیؤالم نصح

هرا را   اسرالم آن »های دینی نیز ح  موارکت قایو اسرت:   که اسالم حتی برای اقلیت این

و داشرته باشرند و آزادنرد بره     محترم شمرد  اسرت ... آنران حر  دارنرد در مالرس وکیر      

. اما در هر صرورت،  (333، ص. 8،  7215)امام خمینی، «های سیاسی ااتمالی بپردازند فعالیت

خراطر   چون: اختالف دینی و مذهبی، یا الترراض، یرا بره    ای از شهروندان به لللی هم لد 

 ای به شرکت در زندگی سیاسی ندارند. روحیات شخصی، لالقه

 ن منفعلکنندگا . حمایت1.1

موارکت حمایتی ناظر به رفتار افرادی است که صرفا به داوری، حمایت یا انتقاد و الراض 

. البته نظرام والیری،   (385، ص. 7252)فیرحی، پردازند  های حکومت می ها و برنامه از سیاست

راند؛ چون موارکت  طرفی و موارکت حمایتی و انفعالی نمی هیچ شهروندی را به قلمرو بی

شمرد  و مسرامحه در انتخابرات را در    (381، ص. 78،  7215)امام خمینی، ی شرلی  یفهرا وظ

کره رای مخرال  آنران را نیرز      داند؛ تاارایی  می (137، ص. 37)همان،  ردی  گناهان کبیر  

اکثریرت هرر چره گفتنرد، آرای     »فرمایرد:   بار  می شناسد. امام خمینی در این رسمیت می به

طور بکند؛ به ما  خواهد این خیر خودشان باشد... ملت می رخالف، بهایوان معتبر است، ولو ب

 .(211، ص. 3)همان،  « و شما چه کار داردگ ... رای که داد، متبع است

 . فعاالن سیاسی1.1

دهرد کره    ساالری دینری ارایره مری    ای از مردم ی فقیه، تفسیر ویه  ی والیت مطلقه نظریه

کند. ایرن مورارکت کره در سره سرطح:       کت فعال میی اقوار مردم را ملتزم به موار همه

کنرد، ترالش دارد ترا     معنا پیدا می "نظارت"و  "ها گیری فرایند تصمیم"، "تاسیس نظام"

زندگی سیاسی را با مال  رای اکثریت، در سطح خاصی تقلیو ندهد و هریچ محردودیتی   

)قرانون  قایرو نورود    از لدم مغایرت با شریعت( برای حضور فعالِ افراد، احزاب و ادیان )به

 .(711و  38اساسی، اصو 

ی  توان گفت که نظام سیاسری والیری، مرکرب از مامولره     گرایانه می با یک نگا  کو

هرای   ها از طری  قوالد و گزار  ی ارتباطی آن نهادهای سیاسی و ااتمالی است که شبکه
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ت ارگانیسرمی  تر حال ی ارتباطی بیش اسالمی و فقهی سامان یافته است. اگرچه این شبکه

هرای   شدت موارکتی است. للت آن نیز به ماهیت گرزار   دارد، ولی روابط قدرت در آن به

ساالری آن گسترد  و لمی  اسرت. امرام    گردد که خصلت مردم ح  و تکلیفی اسالم برمی

در اسرالم، دموکراسری منردر     »فرمودنرد:   ( بارها با صراحت تمام بیان می7287خمینی )

تر از مکاتب بوری بررای کرامرت،    . از منظر ایوان، چون اسالم بیش(321، ص. 1) «است

ترر از   دموکراسی اسالم کامرو »اان، مال و حقوق انسان، ارزش و احترام قایو است، پس 

، ص. 77)همران،   « ها باالتر است ی دموکراسی از همه»بود  و  (378، ص. 3)همان،  « غرب

721). 

 . جریان قدرت در نظام سیاسی والیی1

هرا،   منظور از اریان قدرت یا روابط قدرت، چگونگی گذرِ اطاللات، تصمیمات، امر و نهی

. (321، ص. 7237)فیرحری،  های مختل  نظرام سیاسری اسرت     ها و دستورات از شبکه فرمان

اریان قدرت در نظام سیاسی والیری، از براال بره پرایین و بسرته نیسرت؛ بلکره خصرلت         

دیگرر، در نظرام والیری امرر      تعبیرر  صلت دوساحتی دارد. بره تر، خ تعبیر دقی  موارکتی و به

سیاسی را از هر منظری )کالمی، فلسفی یا فقهی( که مطالعه کنیم، دو ساحتی است؛ این 

ای است که بین حاکمان  گونه خصلت دو واهی که ریوه در موازینِ تعاملی اسالم دارد، به

برار    کنرد. امرام خمینری در ایرن     مری ی تعاملیِ منطقی و فعال ایاراد   و شهروندان، رابطه

 گوید: می

ی  . همره (715، ص. 1،  7211)امرام خمینری،   خداوند تعالی تکلی  ما را معین کرد  است 

هرا حر  دارنرد در سیاسرت دخالرت بکننرد؛        اهالی این کوور در این معنا ح  دارند؛ خانم

)همران،  شرمارد   . اسالم هم حقوق بور را محترم مری (351، ص. 7)همان،  شان است  تکلی 

ی  رسد و مرالات همه کسی به حقوق خودش می . اسالم دینی است که همه(83، ص. 71 

 .(838، ص. 8)همان،  کند  حقوق را می

ترین ویهگی اریان و روابط قدرت در نظام سیاسی والیی، خصرلت   که مهم خالصه آن

ی اسالمی هستیم و ما خواهان استقرار یک امهور»تعبیر امام خمینی:  موارکتی است. به

اسرت. ایوران در    (381، ص. 3:  7287)همرو،  «آن حکومتی است که متکی به آرای لمومی

ها را ملت تعیین  کند ... این ارگان اا آرای ملت حکومت می این»کند:  اای دیگر تاکید می

)همو، « کرد  است و تخل  از حکم ملت برای هیچ یک از ما نیز اایز نیست و امکان ندارد

 .(212، ص. 3،  7283
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  نتیجه

ای  وار و سراز   یکی از خالهای مهمِ مباحث والیت فقیه، لدم تولیدات دانش سیاسی نظام

ای، تعرراملی و تضرارب مفراهیم کلیرردی    هرای شربکه   اسرت ترا در چرارچوب آن، ظرفیررت   

ی والیت سیاسی را با الگروی   بازشناسایی شود. این نوشتار برای ابران این نقیصه، نظریه

 های ذیو دست یافته است: ای و سیستمی مورد تامو قرار داد  و به یافته منظومه

ی والیت سیاسی، مرکرب   توان دریافت که نظریه ای می . با نگا  فرانگرانه و منظومه7

ی قدرت است  ی قدرت و شبکه للیه، دامنه از پنج مفهوم کلیدی: االو والیت، ولی، مولی

 شود. های سیستم( تغذیه می های اسالمی)داد  ی گزار  وسیله ی درونی آن به که شبکه

ای از لناصر سیاسری و ااتمرالی    . ساختار درونی والیت سیاسی متوکو از ماموله3

وار اسرالم )حر  و    است که نقش هرکدام در چارچوب ویهگی دوسراحتی تعراملی و نظرام   

ینش و آرایش تکلی ، مورولیت و موارکت، انتصاب و انتخاب، امهوریت و اسالمیت( چ

 یافته است.

. ولی فقیه در درون نظام سیاسری والیری، نقرش موررولیتی، ارتبراطی، هردایتی و       2

مثابه پلی است که بین خیرر مطلر  )اسرالم(، خیرر      راهبردی دارد. در حقیقت ولی فقیه به

لمومی )فرد، اامعه و دولت( و الزامات زمان و مکان )محیط(، ارتباط منطقری و روشرمند   

 کند. نمود  و کارآمدی مستمرِ نظام را در چارچوب سیستم پویا تامین میبرقرار 

لنوان لناصرر مقروّم و مورارکتی نظرام      ی مدنی و دولت( به للیه )فرد، اامعه . مولی1

والیی در تمامی فرآیندهای ساختاری، کارکردی و بازخوردها حضرور فعرال دارنرد. مرردم     

ی نظرام سیاسری و    ت سیاسی، هم للت محدیهلنوان شرط ا لمال و شرط استمرار والی به

لحراظ شربکه و اریران قردرت از خصرلت مورارکتی        ی آن هستند؛ بردین  هم للت مبقیه

 برخوردار است.
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 ،ته ا   نش  آرا  (.جلد اول) من ج:(. تدین، .ا) .ها  نظام سیاسی  نظ یه (.8737و.ت. ) بلرم. 

 ،رجاء  ته ا  .والیت در ق آ  (.8710ع. ) جراد  آملی. 

   اس ا  ق:. ؛ والیت و عدالتوالیت فقیه(. 8731)ع.  آملی،جراد. 

 ، شاد   جا بی .حکمت و حکرمت م(.8111م. ) حائ   یزد. 

 ( .8180خریی، ا .)ا . اهلل خامنه رسانی آیت پایگاه اطیع (.1. )جمصباح الفقاههق 

  .شده  ریی. بازیابیاهلل خ رسانی آیت . پایگاه اطیعوالیه فقیه فی امرر الحسبیه(. 8711)خریی، ا

 .8711آبا   81در  

 ، اننشاارات آمارزش انقایب      ته ا  ، من ج:(.یمنی .م) .ها   سیسن: نظ یه (.8732د. ) دورا

 .اسیمی

 ق: ، تحقیق(.م عشی . . )معج: مف دات الفاظ الق آ  ق(.8183. )راغب اصفهانی. 

 ، برسنا  کناب  ق: .  سیاسی اسیم مبانی تحزب در اندیشه (.8710ع. ) سجاد. 

 رسا  ته ا  والیت فقیه یا حکرمت صالحا . (.8737م. ) آباد ، صالحی نجف. 
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 ،االعلمی ۀم سس  بی وت (.3ج. )المیزا  ق(.8183م.ح. ) طباطبایی. 

 ( .8108عمید زنجانی، ع.ع .)(. ته ا   امی کبی .7. )جفقه سیاسیق 

 ( .8713فارابی، ا .)ته ا   س وش.شاهی، من ج:( . )ح. ملکسیاست مدنیه . 

 ( .8731قاضی، ا .)(.  ته ا   دانشگاه ته ا .8. )جحقرق اساسی و نهادها  سیاسی 

 ( .8718قادر ، ح .)ته ا   سمت.  سیاسی اسیم مبانی اندیشه . 

 ،سمت  ته ا  .نظام سیاسی و دولت در اسیم (.8718د. ) فی حی. 

 انرار الهد .. ق:  دار الف دوس االعلی (.8103م.ح. ) الغطا، کاشف 

 ،نش  نی  ته ا . حکرمت والیی(. 8731م. ) کدیرر. 

 ،(.82ش) راه نر،   نامه هفنه (.8733)م.  کدیرر   

 ،تها ا   پووهشاگاه ف هنا  و اندیشاه       سیاسای اسایم   مباانی اندیشاه  (. 8711)م.  کدیرر .

 اسیمی.

 ،(. ته ا   دارالکنب االسیمیه.7ج) .اصرل کافی (.8711م. ) کلینی 

 ( .8717گلپایگانی، م.ر .)ق:  اسماعیلیا . .الی من له الرالیه ۀالهدای 

 تفکا  سیسانمی و ارزیاابی کارآماد  آ  در      (.8718. )آباد ، ع غیاث . وبلیغ، و؛ م عشی، ج
 .سازما  مدی یت صنعنی  ته ا  .مدی یت جامعه و سازما 

 ( .8731مصباح یزد ، م.ت .)    حکرمات   فصالنامه  .اخنیارات ولای فقیاه در خاارج از ما ز  

 (.8اسیمی، )ش

 ،  ق:  صدرا .ها ها و والیت  والءتا(.  )بی م. مطه. 

 ،النمهید  ق: .والیت فقیه (.8733م.ه. ) مع فت. 

 ،االعلمی. م سسۀبی وت   .الجرامع و الفرارق ق(.8181م.ج. ) مغنیه 

 ( .  ، 8187مکارم شی از .)منین.ؤامی الم االمام ۀمدرس. ق:  انرارالفقاهه)کناب البیع(ق 

 ( .8718نجفی خرانسار ، م .)(. ق:  جامعه مدرسین.8. )جالمکاسب ۀحاشیالطالب فی  ۀمنی 

 ،مشهد  مرسساه مطالعاات راهبا د  علارم و      نگ ش سیسنمی به دین. (.8710ع.م. ) واسطی
 .معارف اسیمی

 ،م کزمادی یت    :قا  .سیاسی اسیم   اندیشه   درسنامه ؛حکرمت اسیمی(. 8718ا. ) واعظی

 .حرزه علمیه ق:
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