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واليت فقيه

:مقدمه
جوامعتشکيلوانسانبودنبالطبعمدني‹
جامعهدر(مجريوقانون)حکومتبهنيازعقليضرورت‹
حکومتبرايخاصگروهيافردذاتيمشروعيتعدم‹

(1)«واليتعدماصل»
باريتعاليذاتبهحاكميتاختصاص‹
(2)امامورسولبهواليتوحکومتواگذاري‹
(3)فقيهوليبهغيبتزماندرواليتواگذاري‹
(نديتوسطمجريوقانونتعيين)سياستازدينجداييعدم‹



واليت فقيه

:واليتعدماصل(1)

طاغوتحکومت‹ياخداحکومت‹
ديکتاتوري‹پيامبر‹
دموكراسي‹:معصومامام‹

...سلطنتي‹اشترمالك:خاصنصب‹
:فقها:عامنصب‹

حنظلهبنعمرمقبولة‹
نهجالبالغه131خطبة‹
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واليت فقيه

:آياتدالبرحکومتپيامبروامام(2)
....واذاابتليابراهيمربه:124سورةمباركةبقره،آيةشريفة‹ 
....ياداوداناجعلناكخليفه:26سورةمباركةص،آيةشريفة‹ 
....اناانزلنااليكالکتاب:105سورةمباركةنساء،آيةشريفة‹ 
...النبياوليبالمومنينمن:6سورةمباركةاحزاب،آيةشريفة‹ 
..فالوربكاليومنونحتي:65سورةمباركةنساء،آيةشريفة‹ 
....وماكانلمومنوال:36سورةمباركةاحزاب،آيةشريفة‹ 
....انماوليکماهللورسوله:55سورةمباركةمائده،آيةشريفة‹ 
اطيعوااهللواطيعواالرسول:59سورةمباركةنساء،آيةشريفة‹ 

4



5

واليت فقيه

:فقيهواليتضرورتداليل(3)

عقليداليل‹

نقليداليل‹

اجماع‹
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واليت فقيه

:فقيهواليتضرورتعقليداليل
(وحدتبرتاكيد)جوامعسايرمثلحکومتبهاسالميجامعهنياز‹
زمانهاهمهدرآنسريانولطفقاعدةعموميت‹
قيامتتانيازهاهمهبهپاسخگوييدراسالمادعاي‹
(1)حکومتوجودبدوناسالمياحکاماجرايامکانعدم‹
(عليهمالسالم)اهلبيتخودتوسطوزماندرفقيهتعيين‹
(دينيحکومت)فقيهواليت=دينخواست+حکومتخواست‹
(عليهالسالم)معصومامامبهفردشبيهترينجانشيني‹

(اسالمكلياحکامبهعلم)فقاهت‹

(معنوي-اخالقيشايستگي)تقوي‹
(اجتماعي-سياسيمديريت)كارآيي‹



واليت فقيه

:احکاماسالم(1)
تكتكافراد:فردي‹ نيازمندمتولي:اجتماعي‹ 

فقاهت:بداند‹ 
كفايت:بتواند‹ 
:عدالت:بخواهد‹ 

:فقدانانگيزههايدروني‹ 
هويوهوس‹ 

...ترسو‹ 

:فقدانانگيزههايبيروني‹ 
منافعحزبوگروه‹ 

...تباني،زدوبندو‹ 
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واليت فقيه

:فقيهواليتضرورتنقليداليل
بهضوافليراحکامناعرفوحرامناوحاللنافينظروحديثنارَوىقدممنمنکمكانمنالىينظران‹

واهللحکمباستخففانمامنه،يُقبلفلمبحکمناحکمفاذاحاكما،عليکمجعلتهقدفانيحکما،

باهللالشركحدعلىهوواهلل،علىالرادعليناالرادو،رُدعلينا

بعديمنالناسفيعلمونهاسنتيوحديثيعنييروونوبعديمنياتونالذين...خلفائيارحماللهم‹

اسرائيلبنيفياالنبياءكمنزلهالوقتهذافيالفقيهمنزله‹

لهاالمدينهسوركحصناالسالمحصونالفقهاءالمومنينالن...‹

...الدنيافييدخلوالمماالرسلامناءالفقهاء‹

الناسعليحکامالعلماء‹

حرامهوحاللهعلياالمناءوباهللالعلماءايديعلياالحکامواالمورمجاري‹

عليهماهللحجهاناوعليکمحجتيفانهمحديثنارواهاليفيهافارجعواالواقعهالحوادثاماو‹
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واليت فقيه

:فقيهواليتمطلقهبودنشبهة

سياسيعلوموفقهدرمطلقهلفظياشتراك‹

حکومتنوعبودندوگانهمغالطة‹

مقيّدهمقابلدرنهمحدّدهمقابلدرمطلقه‹

سالمامصالحواحکام=فقيهولياختياراتتقييددايرة‹

«.تاسرسولاهللواليتهمانفقيهواليت»جملةمعناي‹
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واليت فقيه

:(خبرگانمجلسونگهبانشورايرهبري،)دورشبهة
جاهمهدرنهاستباطلفلسفهدردور‹
عرضيومردمازنهاست؛طوليوخداازفقيهمشروعيت‹
هستدوريچنيندچارراهابتدايدرحکومتيسيستمهر‹
همباسهگانهقوايرابطةمثالنيست،ارتباطقطعمعنايبهتفکيك‹
كردندبيعت(ره)امامحضرتبامردمچوننيستدورفقيهوليانتخابدر‹
نگهبانشورايبهخبرگانمجلسخودتوسطصالحيتبررسيواگذاري‹
آنكنترلامکانعدمواستدورازناشيتبانيبهناظرواقعدرشبهه‹
استناگزيرامريكاينوزندميراآخرحرفنفريكسياسينظامهردر‹
استبينظيرسختگيريجهتازايراندرآخرحرفگويندةكنترلكنندةنظام‹
(اجتماعيوفرديعدالت+بيرونيودرونيعدالت)

(ره)امامحضرت‹:فقيهوليتوسطآخرحرفحقازاستفادهمصاديقبرخي‹
آقاحضرت‹
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واليت فقيه

:مردمازمجددنظرسنجيضرورتورفراندومشبهة
كرد؟برگزاررفراندومبايدكي‹
خوداصلمورددرحکومتسوالبودنبيسابقهوغيرمعقول‹
(177و59اصول)هستاساسيقانوندررفراندومسازوكار‹
1368و1358سالهايدررفراندومبرگزاري‹
:استنظاماصلبهرايانتخاباتدرشركت:آقاجملة‹

انتخاباتبرگزارينوبت30ازبيش‹
(%75تا%65بين)ايراندرانتخاباتدرشركتآمار‹

مردمدوگانةنهوسهگانهتقسيمبندي‹
شركتكنندگانآماربودندروغشبهة‹
براندازيبرايانتخاباتدرشركتادعايشبهة‹
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واليت فقيه

:ننبودتوقيتيوخبرگانتوسطانتخابشبهة
:فقيهوليانتخابراههاي‹

قبليفقيهوليتوسط‹
مردممستقيمرايبا‹
مردممنتخبخبرگانرايبا‹

:رهبريدرتوقيت‹
استلحظهبهلحظهوداردوجود‹
نهادهاسايربارهبريجايگاهفرق‹
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واليت فقيه

:خاصمقاصدبا(ره)امامحضرتتوسطفقيهواليتابداعشبهة
قول‹:(عليهمالسالم)معصومينزماندرفقيهواليتوجود‹

فعل‹

:فقيهواليتبحثتاريخچة‹
(14)بروجردي،(9)حليفهدابن،(5و4)مفيدشيخ:وضوح‹
(14)خويي،(8)اولشهيد،(8)عالمةحلي،(5)سالر،(5)طوسي:حدوداجراي‹
(14)بحرالعلوم،(13)انصاريشيخ،(10)اردبيليمقدس،(10)ثانيشهيد:نيابت‹
(14)امام،(13)جواهرصاحب،(13)نراقياحمدمال،(10)كركيمحقق:اطالق‹
(14)امام،(13)جواهرصاحب،(13)عامليحسيني:بداهتوضرورت‹

1324سال:(ره)امامحضرتتوسطفقيهواليتبحثشروعزمان‹
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واليت فقيه

يامقضاللت)غيبتعصردرسکوتبردالاحاديثشبهة
:(ظهورازقبل

نهيوامروجوببردالرواياتوآياتعموميت‹
نفسمحمد:مثال)برههآندربودنآخرالزمانمنجيمدعيانازدياد‹

(زكيه
(عليهالسالم)عليبنزيدمدحدر(عليهالسالم)صادقامامجمالت‹
زمانهردروكسهرازتبعيتعدمبررواياتداللت‹
شيعيانقيامهايپيروزيجهتالزممقدماتفقدان‹
(احساساتيودهنبين)استسائلبهناظررواياتاغلبصدورشان‹
(عليهمالسالم)اهلبيتتوسطتقيهضرورتوجاسوسانحضور‹
قيامبه(عليهمالسالم)اهلبيتخوداهتمامبردالروايات‹
ضاللتعَلَمتوضيحدر(عليهالسالم)باقرامامروايت‹
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واليت فقيه

:دينيحکومتدرمردمجايگاهبهتوجهعدمشبهة
:دموكراتيكنظامهايدرمردمجايگاه‹

دمکراتيكوديکتاتوريدوگانةتقسيمبنديمغالطة‹
مخالفوموافقبهمردمدوگانةتقسيمبنديمغالطة‹
استبهتربيشتر=دموكراسيمفروضمقدمة‹
«استبهتربيشتر»مفهومدراشکال‹
(رقباميانآراءتقسيم)اوقاتاكثردرفوقمقدمةتحققعدم‹
نظامهابرخيدرحاكمجناحاكثريتزوالصورتدربازنگريامکانعدم‹
مختلفزمانهايدررايحقدارايافرادشرايطدرتغييرات‹
اكثريتنظرفقدانوانتخاباتدرمردمهمةشركتعدم‹
نظامهابرخيدراقشاربرخيبرايرايحقمحدوديت‹
عقالنيتبرآراءابتناءميزانورايدهندگانسطحتفاوت‹
عوامآراءبرآنترفندهايوتبليغاتروزافزونتاثير‹
(درصدي99جنبش)مردمجايگاهواقعيتاثيرعدم‹
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واليت فقيه

:اسالمينظامدرمردمجايگاه‹
خداوندازناشيدينيحکومتمشروعيت‹
(الحاضرحضورلوال)بالفعلتحققومقبوليت=مردمجايگاهاصل‹
معانصببهبرسدچهمردمرضايتبدونخاصنصبحتيتحققعدم‹
:دينيحکومتدراكثريتموضوعيتعدم‹

(يعقلونالاكثرهم،...يضلوكاالرضفيمناكثرتطعلوو)قرآن‹
ينمسلمازاقليتي(=عليهالسالم)عليحضرتباكنندگانبيعت‹
(3خطبة)مردمحضوردرخالفتقبولدليلانحصارعدم‹
(6ونامة173خطبة)اكثريتموافقنظرجلبامکانوضرورتانکار‹
(ليبايع)بيعتگرفتنبرايخودفرماندارانبهحضرتدستور‹
(6نامةو173خطبة)انصارومهاجرينرايكفايتبهحضرتاستناد‹
(6نامةو173خطبة)حضرتتوسطبرخوردبهبيعتمخالفانتهديد‹
ياورنفربيستداشتنصورتدرقيامبرحضرتسخن‹
مردمرويگردانيعليرغمعمراواخردرحکومتواگذاريعدم‹
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  واليت فقيه

:رهبريمعظممقامشخصيتشناسي
:تحصيالت‹

25و18تا16+)تهرانيقزويني،يزدي،مدرسعظامآيات(سطحدروسكل16تا10/5)مشهد‹
({جهشيصورتبهساله2}متوسطهوابتداييتحصيالت)+ميالنيالعظمياهللآيه(خارج31تا

يزديبجنوردي،زنجاني،شاهرودي،خويي،حکيم،عظامآيات(خارج19تا18)نجف‹

طباطباييعالمةشيخ،مرتضيحاجآقاامام،حضرتبروجردي،عظامآيات(خارج25تا19)قم‹

:سياسيفعاليت‹
(خراساناستاندارعليهاعالميه)1335و(مشهدبهنوابشهيدسفر)1331:شروع‹

تبعيدوزندانسال3مجموعاوبار6ادامهدروبيرجنددر1342عاشوراي:باراولين:دستگيري‹

:انقالببعد‹

دفاععاليشورايسپاه،سرپرستيدفاع،وزارت:نظامي‹

(ترور)ابوذرمسجدتهران،جمعهنماز:عبادي‹
جمهوري،رياستخبرگان،مجلساسالمي،شورايمجلسجمهوري،حزب:مناصب‹
......واساسيقانونبازنگريشورايمصلحت،تشخيصشوراي
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   واليت فقيه

:رهبريعنوانبهتعيين
:منتظريآيهاهللجريان‹

(ره)امامحضرتنظروايشانتعيينروند‹
(رحلتعزل،مقامي،قائم)ايشانباآقابرخورد‹

:تعيينموضوعطرح‹
(پيشنهاديشوراي3هردرآقاحضور)شورايي‹
:فردي‹

آقابهامامحضرتنظر‹
آقاشديدمخالفت‹

:مرجعيتشرطشبهة‹
اجتهادباآنتفاوتومرجعيتمعناي‹
(بالفعلتحققنهبالقوهصالحيت)ا.ق107اصلعبارتابهام‹
مشکينيآيهاهللبهامامنامه‹
1368مرداددرخبرگانتوسطمجددتعيين‹

ايشانانتخابمورددربزرگاننظرات‹



  واليت فقيه

:رهبريصفاتوشرايط

:  نهمو اصل يکصد ‹ 
افتاء در ابواب مختلف فقه  براي الزم صالحيت علمي . 1
امت اسالم  براي رهبري الزم تقواي و عدالت . 2
ريت شجاعت، مدي، اجتماعي، تدبيرو بينش صحيح سياسي . 3

کافي براي رهبري  و قدرت 

بينشدارايکهشخصيفوق،شرايطواجدينتعددصورتدر
.استمقدمباشد،قوي ترسياسيوفقهي
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واليت فقيه

:وظايفرهبري
:وظايف و اختيارات رهبر -اصل يکصد و دهم 

تعيين سياست هاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران پس از مشورت با مجمع  . 1
تشخيص مصلحت نظام

نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام  . 2
فرمان همه پرسي  . 3
فرماندهي کل نيروهاي مسلح  . 4
اعالن جنگ و صلح و بسيج نيروها. 5
: نصب و عزل و قبول استعفا. 6

عالي ترين مقام قوه قضائيه : بفقهاي شوراي نگهبان : الف
رئيس ستاد مشترک : درئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران: ج
ظامي فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انت: اسالمي       وفرمانده کل سپاه پاسداران انقالب : ه
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واليت فقيه

سه گانه قواي روابط تنظيم اختالف و حل . 7
مجمع طريق ، از نيست قابل حل عادي معضالت نظام که از طرق حل . 8

مصلحت نظام تشخيص 
داوطلبان صالحيت . پس از انتخاب مردمرياست جمهوري حکم امضاي . 9

بل قبايد ، مي آيدقانون اين که در شرايطي از جهت دارا بودن رياست جمهوري 
دبرستأييد رهبري نگهبان و در دوره اول به تأييد شوراي از انتخابات به 

الي ديوان عجمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم عزل رئيس . 10
به عدمشوراي اسالمي مجلس وظايف قانوني يا راي از وي کشور به تخلف 

بر اساس اصل هشتاد و نهم کفايت وي 
هاد پيشنپس از موازين اسالمي در حدود محکومين مجازات عفو يا تخفيف . 11

. قضائيهقوه رئيس 
ض ديگري تفويخود را به شخص اختيارات و وظايف از مي تواند بعضي رهبر 

.کند
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   واليت فقيه

:انتخابازپسرهبريجناحيعملکردشبهة
(ره)امامحضرتمنصوبانهمهابقاء‹
وسلي،تخوئينيها،موسوي،ميرحسينصانعي،آقايان:تشخيصمجمعتركيب‹

موحديمهدوي،صانعي،حسنخميني،احمدسيدنوري،عبداهلل
(1368دي)سياسيمشاورتبهخوئينيهاموسويآقايانتصاب‹
1375مجلسانتخاباتدركارگزارانحضوربراصرار‹
1376جمهوريرياستانتخاباتدرساليقهمةحضوربرتاكيد‹
1376سالدرمنتظريآيهاهللعليهراهپيماييهاادامهازجلوگيري‹
1381سالدرمنتظريآيهاهللحصررفعبهدستور‹
1378سالدرتهراندرششممجلسانتخاباتنتايجتاييد‹
1384جمهوريرياستانتخاباتشدگانردصالحيتبرخيصالحيتتاييد‹
(سياسيمخالفانرحلتبرايتسليتپيامهاي)مخالفانبابرخورد‹
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  واليت فقيه

:1388انتخاباتدررهبريونظامعملکردشبهة
:اساسيقانون‹

(177و59اصول)رفراندوم‹

(118و99اصول)انتخاباتبرنظارت‹
:(27اصل)راهپيماييهاواجتماعات‹

(6مادة2تبصرة)1361/3/30جمعيتهاواحزابفعاليتقانون‹
(32و31مواد)1361/9/4مصوب30530شمارةنامةتصويب‹

(7و1مواد)1364/4/4جمهوريرياستانتخاباتبرنگهبانشوراينظارتقانون‹
(80مادة3و1تبصرة،8،29،78،79،80مواد)1364/4/5جمهوريرياستانتخاباتقانون‹
:1372/1/17جمهوريرياستانتخاباتقانوناصالحقانون‹

انتخاباترايانهايسيستم:واحدهماده‹

(2تبصرة)1379/5/30راياخذشعبدركانديداهانمايندگانحضورواحدةماده‹
آنقانونيمبنايوخانگيحصربحث‹
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