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Background and Aim: Velayat-e-Faqih has a long history in Shiite 

jurisprudential, theological and ideological texts. The purpose of this research is 

to analyze this position and its powers in the words of Sheikh Tusi and the 

Constitution of the Islamic Republic of Iran.  

Materials and Methods: This syudy id of descriptive - analytical one. 

Ethical Considerations: Authenticity of the texts, honesty has been observed 

in this study. 

Findings: According to Sheikh Tusi, judging is one of the positions of the 

Infallible Imam as well as the jurists chosen by him. In the absence of the 

Imam, the jurists can receive khums, zakat, and zakat al-fitr. He can also lead 

the congregation of Eid prayers and Friday prayers. And of course, according to 

the social and political conditions of the time of Sheikh Tusi, many of the 

powers of the jurist had limited by Taqiyya. In the constitution, there are some 

principles referring to the powers of Velayat-e-Faqih, which have been 

regulated according to Imam Khomeini's views, and in the revisions that took 

place in it, the powers of the leadership have been added. 

Conclusion: Velayat-e-Faqih has wide authority in the opinion of first-range 

Shiite jurists, including Sheikh Tusi, as well as the principles of the Constitution 

of the Islamic Republic of Iran, which is based on Islamic texts and 

jurisprudence. 
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 يمقاله پژوهش

 (11-1صفحات )
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 دهيچک

تحليل این جایگاه و اختيارات آن در کالم شيخ طوسي و . اي طوالني در متون فقهي و کالمي و عقيدتي تشيع دارد والیت فقيه پيشينه :نه و هدفيزم

 .اهداف این تحقيق استقانون اساسي جمهوري اسالمي ایران از 

 .است يليتحلـ  يفين پژوهش به صورت  توصیق در ايروش تحق :ها مواد و روش

 .ت شده استیرعا يداراصالت متون، صداقت و امانت ،قين تحقیدر ا :يمالحظات اخالق

فقيه در غياب معصوم . اند است برگزیده شدهعقيده شيخ طوسي قضاوت از جمله مناصب امام معصوم و همچنين فقهایي که از طرف معصوم  :ها افتهی
تواند، امامت جماعت نماز عيدین و جمعه را برعهده داشته باشد و البته با توجه به  تواند، خمس و زکات و زکات فطره را دریافت کند، همچنين مي مي

هایي به اختيارات  در قانون اساسي اصل. ه استشرایط اجتماعي و سياسي زمان شيخ طوسي بسياري از اختيارات فقيه به صورت تقيه محدود شد
هایي که در آن به وجود آمد، بر اختيارات رهبري افزوده شده  تنظيم شده و در بازنگري( ره)والیت فقيه اشاره دارد که با توجه به دیدگاه امام خميني 

 .است
و نيز اصول قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران که براساس متون والیت فقيه در اندیشه فقهاي طراز اول تشيع از جمله شيخ طوسي  :يريگ جهينت

 .باشد اي مي و فقه اسالمي نگارش یافته است داراي اختيارات گسترده

 .فقه، حقوق، قانون اساسي، والیت فقيه، شيخ طوسي :يديکلمات کل
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 مقدمه

 بيان موضوع -1

در فقه و حقوق  تیي وال گسترهدر این مقاله که به موضوع  

ي اختصاص داده شده است، طوس خيبا تأکيد بر کالم ش

روشن است که جایگاه والیت فقيه در نظام سياسي اسالم از 

است، تاریخچه حضور معصوم و والیت ارکان اساسي و مهم 

در صدر ( ص) او را از صدر اسالم با والیت حضرت رسول

 حکومت اسالمي و بعد از آن حکومت و والیت حضرت علي

را داریم، و بعد از آن تا گستره والیت ( ع) و امام حسن( ع)

فقها را به طور متمرکز در مسند یک حکومت واحد اسالمي 

 هوري اسالمي مورد بررسي قرار دهيم وتوانيم در نظام جم مي

تالش این مقاله بر این مطالب متمرکز خواهد شد تا گستره 

والیت فقها را در قانون اساسي و همچنين در کالم فقه 

در این مقاله بعد . سياسي شيخ طوسي مورد بررسي قرار دهد

اي از موضوع به مباني  از بيان تعاریف و مفاهيم و ارائه پيشينه

ص داده شده و در نهایت نيز به بررسي موضع در فقه و اختصا

 .خ طوسي پرداخته شده استيحقوق با تأکيد بر کالم ش

و ( ص)اصل والیت مطلقه فقيه که ادامه والیت پيامبر اکرم 

امامان معصوم است یعني اجراي تمام و همه احکام اسالم 

که بستگي به ، مردم اعم از مسلمان و غير مسلمان براي همه

تواند تمام دنيا را هم  گستردگي حکومت و نظام آن دارد و مي

و  آیات استناد به نصوص و ظهوراتبنابراین با  در برگيرد

با تأکيد بر کالم  و همچنين روایات و با تکيه بر براهين عقلي

نقش محوري والیت فقيه را در تشکيل حکومت  يطوس خيش

در زمان غيبت کبراي اسالمي و اجراي مستمر قوانين الهي 

 .، به اثبات رسانيده است(عج)امام عصر 

 تبيين مفاهيم -2

 والیت -2-1

به معناي « ولي»اي عربي است که از کلمه  والیت، واژه

هاي فراواني از آن  پيوستگي و قرابت گرفته شده و واژه

در لغت  (211: 1010راغب اصفهاني، ). اشتقاق یافته است

عرب هم به معناي آمدن چيزي است در پي چيزي دیگر، 

اي در ميان آن دو باشد که الزمه چنين  بدون آنکه فاصله

 .، قرب و نزدیکي آن دو به یکدیگر استترتبي

در معاني ( به فتح و کسر)هاي مختلف  این واژه با شکل

محبت، حب و دوستي، نصرت و یاري، سلطان، متابعت و 

که ریشه اصلي  آنجا پيروي و سرپرستي استعمال شده و از

واژه با همان معناي لغوي به نوعي در همه این معاني دیده 

عاني شمرده شده باال را از سنخ مشترک توان م شود، نمي مي

 (012 :1011، ابن منظور). لفظي دانست

واژه والیت در بحث والیت فقيه به معناي سرپرستي است و 

. شود در این معنا، والیت شامل والیت تکویني و تشریعي مي

والیت تشریعي نيز خود به دو بخش والیت بر محجوران و 

والیت فقيه نيز . شود مي والیت بر جامعه خردمندان تقسيم

منظور اجراي  یریتي بر جامعه اسالمي است که بهوالیت مد

هاي دیني و شکوفا ساختن استعدادهاي  احکام و تحقق ارزش

افراد جامعه و رساندن آنان به کمال و تعالي در خور خویش 

 (121 :1131، جوادي آملي). گيرد صورت مي

والیت مطلقه فقيه، والیت به تعبير، دیگر منظور از والیت در 

تدبيري و تنظيمي است که وجود آن براي جلوگيري از هرج و 

 .مرج در جامعه ضروري است

 مطلق و مطلقه -2-2

مطلق به معناي  .رود مطلق و مطلقه به چند معنا به کار مي

کل گرایانه و فراگير و تمامت خواه که مفهوم توتاليتریانيسم 

به معناي آزاد و رها از هر قيد و مطلق  شود؛ از آن دریافت مي

 مسؤوليتي قانون و أر بند و فارغ از هر حد و حدودي و

 مطلق در مقابل مقيد و محدود. نداشتن در برابر گفتار و رفتار

مقصود از اطالق، گسترش دامنه والیت فقيه و شمول که 

است که براي تأمين مصالح و تضمين عدالت، همه  مسؤوليت

 جاي واژه فقهاي پيشين به. گيرد ا فرا ميابعاد مصالح مردمي ر

زیرا در برابر این شمول و  ،کردند مطلقه از عامه استفاده مي

http://wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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هاي دیگري نيز وجود دارد که  مطلق بودن والیت، والیت

ر در امر ها مورد نظر است، مانند والیت پد جهات خاصي از آن

ازدواج دختر یا والیت پدر و جد در تصرفات مالي فرزندان 

 .نابالغ

بنابراین، منظور از اطالق، گسترش دامنه والیت فقيه و 

اجرایي ولي فقيه در همه احکام انتظامي اسالمي و  مسؤوليت

ها،  ومي مردم است و مانند دیگر والیتهمه ابعاد مصالح عم

اي آمده  و، مطلقه در برابر مقيدهر ازاین. یک بعدي نخواهد بود

است که اختيارات ولي فقيه را به موارد خاصي همچون امور 

در نتيجه، مطلق بودن والیت یعني . کردند حسبيه محدود مي

لزم است همه احکام اسالم را تبيين و اجرا کند؛ م، اینکه فقيه

زیرا چون هيچ حکمي از احکام الهي در عصر غيبت قابل 

بر اساس قاعده اهم و مهم، براي تزاحم  يست؛تعطيل شدن ن

هاي مطلقه، اطالق  خالف حکومتبر اي بيندیشد؛ احکام چاره

در والیت فقيه محدود به موازین اسالمي و رعایت عدالت و 

بنابراین، والیت فقيه در . تقوا براي اداره جامعه اسالمي است

چارچوب قوانين الهي اعم از فرعي، ثانوي و حکومتي را 

 .(11 : 0331، کعبي) نامند الیت مطلقه فقيه ميو

 فقيه -2-1

اصل برابر با فهم و یا علم  ست و درا فقهي  این واژه از ریشه

 باشد ئ و فهم آن است و فقيه به معناي عالم ميبه ش

و برخي دیگر رسيدن به علم . (121، 1131 :جوادي آملي)

 از اخص که دانند مي حاضر و مشهود علمي  وسيله هغایب ب

 .(131: 1010جوهري، ) ستا علم

فقيه یعني مجتهد جامع الشرایط در اصطالح والیت« فقيه»

که داراي سه ویژگي اجتهاد مطلق، عدالت مطلق و قدرت 

کس که درس فقه یریت و استعداد رهبري باشد نه هرمد

اجتهاد مطلق به این معني که بر همه در واقع  .خوانده است

ابعاد دین اعم از اصول و فروع، عبادات و عقود، احکام و 

ایقاعات و سياست اسالمي آگاه باشد و حائز عدالت مطلق 

باشد یعني عالوه بر عقل نظري در عقل عملي نيز در حد 

امکان کامل بوده و عامل به دین و به دور از هوي و هوس 

 .(011: 1112حلبي، ) باشد

 والیت فقيه -2-0

غيبت امام عصر  زمان در جامعه اموري  والیت فقيه یعني اداره

توسط فقهایي است که بر کتاب و سنت احاطه داشته و ( عج)

داراي شرایطي مانند عقل، علم، توانایي، عدالت و آگاهي به 

زمان، حافظ دین و مخالف هواي نفس باشند که والیت فقيه 

: 1011حلي، ) به این معنا ضامن اجراي قوانين اسالم است

230). 

 قانون -2-2

اصل و اساس، مقياس هر است  قوانينکه جمع آن  انونق

اى از مقررات و  چيزى، دستگاهى از موسيقى، مجموعه

دستورات كه در روابط مردم اعم از حقيقى و حقوقى و یا مالى 

و انواع بسيارى دارد كه  كه تهيه و تدوین شده است است

جزا و  تجارت، قانون اساسى، قانون مهمترین آنها، قانون

؛ معين، 213:تا تفتازاني، بي) باشد مى... مدنى و  قانونكيفر، 

 .(ذیل کلمه

 قانون اساسي -2-1

مقّررات و اصول کّلي است که شکل و  عهانون اساسي مجموق

محتواي حکومت را ترسيم نموده ساختار حاکمّيت و مرزهاي 

، مجریه، مقننه) ۀاختيارات سه قّو ۀبين اقتدارات و حوز

هاي  چنان که حقوق و آزادي هم د؛کن را تعيين مي (قضائيه

 .نماید ه را در قبال دولت مشخص ميهاي جامع افراد و گروه

از  پارلماناست یا سلطنتي،  جمهوري که شکل حکومت این

دو مجلس و این که وضع قانون یک مجلس تشکيل شود یا 

رئيس  که در نظام جمهوري به چه ترتيب صورت گيرد یا این

ي أگردد یا با ر ستقيم مّلت انتخاب ي مأاساس ر بر جمهور

که تفکيک قوا نسبي است یا مطلق و  نمایندگان و باالخره این

 .دگرد در اصول قانون اساسي مطرح ميمسائلي از این قبيل 

قانون اساسي هر کشور نمادي از هوّیت فرهنگي مردم آن 

هاي بوميان آن  ها و دیدگاه است که تمام مناسبات، گرایش

http://wikifeqh.ir/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
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فزوني پيدا اهمّيت آن موقعي . سازد سرزمين را نمودار مي

و نيز نهادهاي مردمي و دولتي سخت  جامعه کند که آحاد مي

قانون اساسي . بر آن پاي بفشارند و از حدود آن فراتر نروند

ها و تحرکات و حّتي اعتراضات  هر کشور، حدود و ثغور فعاليت

اشخاص  قادهاي قابل طرح در مقابل حاکمّيت و دیگرو انت

 – 21 :1131، خاني عالي) دکن را معّين مي حقيقي و حقوقي

10). 

 روش تحقيق-1

تحليلي و با  -روش تحقيق در این مقاله به صورت توصيفي

 .باشد اي مي گيري از منابع کتابخانه بهره

 بحث و نظر

فقه شيعه و فقهاي هم  اندیشه والیت فقيه در مروري بر -0

 عصر شيخ طوسي 

اي فقه و  به گونه( ع)و ائمه اطهار  (ص) از عصر نبي اکرم

فقاهت آغاز شده و علماء و دانشمندان اسالمي در این زمينه 

نمایندگاني را در عصر ( ص)پيامبر اکرم . اند گام برداشته

خویش که آگاهتر به مسائل دیني و قرآني بودند براي بيان 

احکام و آشنا کردن مردم با اسالم و قرآن کریم به ميان 

جعفربن  فرستادند، همانند مأموریت طوائف و اقوام دیگر مي

  .ابيطالب به مدینه و اعزام مصعب بن عمير به حبشه

قرآن کریم وجود علماء ضرورت داشته است و با بنابر تصریح 

تر شده  ، این رسالت علماء و فقها سنگينغيبت کبري آغاز

زیرا در عصر قبل از غيبت که عصر حضور ائمه اطهار . است

الشعاع بودند و مردم هم  ه علت حضور ائمه تحتبود، علماء ب

المقدور مشکالت خود را با ائمه اطهار در ميان  حتي

دیني به  مسؤوليتگذاشتند اما پس از غيبت کبري تمامي  مي

  .(011 :0335، مطهري) عهده علماء و فقهاء شيعه افتاد

 اندیشه شيخ مفيد  نظریه فقهي والیت فقيه در -0-0

 فقهي نظرات بيان به المقنعه در کتاب گرانقدر( ره) شيخ مفيد

 و منکر از نهي و معروف به امر باب در را فقيهوالیت  بحث و

ایشان در این باب پس از آنکه  .پرداخته است حدود ي اقامه

 سوي از منصوب و اسالم سلطان ي عهده بر را حدودي  اقامه

اجراي  امر ایشان از داند، پسمي( ع) هدي ي ائمه خدا، یعني

به فقهاي شيعه ( ع) حدود را تفویض شده از سوي معصومين

اند که در صورت امکان باید اجراي حد کرده و به دانسته

مواردي چون قطع دست سارق، تازیانه زدن بر زاني و قتل 

قاتل اقدام نماید و این کار را بر امير و حاکم شيعه واجب و 

 واگذار فقها به ایشان ي عقيده به که دیگري امر .داندالزم مي

 و شرع اساس بر مؤمنين بين کردن حکم و قضا شده، امر

همچنين شيخ مفيد در بحث  .ستا آنها بين کردن برقرار صلح

اگر وصي بميرد، در نبود سلطان عادل، فقهاي »: گویندوصيت مي

عادل شيعه که صاحب عقل و نظر و فضل هستند، تمام آنچه را 

« کند، به عهده دارند سرپرستي مي( مامام معصو)سلطان اسالم 

 .(330: 0331، فراهيدي)

 مرتضي اندیشه سيد نظریه فقهي والیت فقيه در -0-2

« فرض الطاعة بودن»و « ریاست»را « امامت»احدي از فقها 

وي، معتقد است . كند تعریف مي« امر و نهي نافذ داشتن»و 

كه بدون نفوذ امر و نهي و فرض الطاعة بودن، رسيدن به 

او، ضرورت . استغير ممکن مصالح موجب امامت و ریاست، 

داند و  حكومت و ریاست در جامعه را ضرورتي عقالني مي

قطع نظر از اجرا و تنفيذ احكام دیني و اقامه حدود گوید با  مي

اعتقاد به دین نيز ضرورت حكومت،  شرعي، حّتي در جوامِع بي

با بياني . قدرت حكومت، قدرتي برتر است. اجتناب ناپذیر است

دهد كه امامت  كند، نشان مي كه، در ضرورت ریاست اقامه مي

ریاست را  .و ریاست، امري مستمر است و قابل تعطيل نيست

داند و با برهان عقلي، ضرورت آن را به اثبات  لطف مي

 .(330: 0331، فراهيدي) رساند مي

اي  عنوان مجموعه به ل العلم و العملاجمدر كتاب سيدمرتضي 

آوري  مختصر از عقاید و احكام عملي فقهي، در مسأله جمع

 .كند زكات، به والیت فقيه اشاره مي

http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_(%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82)
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_(%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82)
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_(%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82)
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_(%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82)
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C_(%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82)
http://wikifeqh.ir/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C
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، در دو «كيفيت اخراج زكات» ، در فصل مربوط بهایشان

در . پردازد حالت حضور و غيبت، به بررسي این موضوع مي

و خلفاي ( ع)گوید كه اگر دسترسي به امام حالت نخست، مي

نایب ایشان، ممكن است، افضل و اولي، تحویل زكات اموال 

به ایشان است، اّما براي حالت دوم كه دسترسي به امام و 

فقد روي إخراجها إلي » گوید ، ميجانشينان وي ميسور نيست

الفقهاء المأمونين ليضعوها في مواضعها و إذا توّلي إخراجها عند فقد 

: 0331، فراهيدي)« .اإلمام و النائبين عنه، َمْن وجب عليه، جاز

330) 

آوري زكات به دست فقيه، فتوایي است كه مدركش را  جمع»

را بهتر چون فقيهان، موارد مصرف زكات » .داند روایت مي

سّيد، متن این حدیث  .دانند، زكات را به ایشان باید رسانيد مي

كند و تنها مدلول و محتواي آن را  و راوي آن را معرفي نمي

  .(252: 0333شيخ مفيد، ) كند نقل مي

 سّلار دیلمي  اندیشه نظریه فقهي والیت فقيه در -0-3

گيالن علي دیلمي، از اهالي دیلمان ابوحمزةبن عبدالعزیز، 

این فقيه بزرگ ایراني، از شاگردان ممتاز شيخ مفيد و  .است

سّلار دیلمي، در تنفيذ وصّيت، فتوایش آن  .مرتضي است سيد

است كه در صورت وفات وصّي، ناظر در امور مسلمانان، به 

اگر ناظر امور مسلمانان، متمّكن از . پردازد تنفيذ وصّيت مي

 كنند ا، اقدام به تنفيذ ميتنفيذ نيست، فقيهان متمّكن از اجر

 .(211 :1112دیلمي، الرس)

والیت »به پيروي از نظریه مشهور، اجماع فقيهان شيعه در 

رآن كه عالمّيت به احكام را شرط الزم و عالوه ب« قضا

 د كه ائّمه معصومنگوی داند صریحًا مي ضروري براي حاكم مي

تفویض اقامه احكام در ميان مردم را به فقيهان شيعه ( ع)

 .اند كرده

 صالح حلبينظریه فقهي والیت فقيه دراندیشه ابي -0-0

الصالح اهلل الحلبي معروف به ابي الدین بن عبيدتقي بن نجم

حلبي از معاصران شيخ مفيد و از شاگردان سيد مرتضي و 

وي جانشين سيد مرتضي در حلب و به  .باشدشيخ طوسي مي

 شام ي منطقه در طوسي شيخ جانشين نوري محدثي  گفته

مشهورترین اثر فقهي ، الکافي في الفقهکتاب وزین،  .است بوده

 .باشدالصالح مي ياب

در مبحث قضاء ضمن اشاره به این نکته  ایشان در این کتاب

 که در زمان حضور معصوم تنفيذ احکام بر عهده ائمه اطهار

باشد، این اند، ميو کساني که از سوي آنها تعيين شده( ع)

وظيفه را در صورت عدم حضور معصوم، مختص شيعياني 

این شروط عبارتند . داند که داراي شروط نائب امام باشندمي

 .«علم به حکم حق، عقل، حلم، عدالت، ورع و قدرت بر قضاء» :از

 در داند مي واجب داراست را شرایط این که کسي بر وي

این تکليف  از و نمایند قضاوت به مردم، اقدام رجوع هنگام

-مي( عج) که او نایب از سوي ولي امرروي بر نگردانند؛ چرا

داند  ضمنًا مردم را نيز مکلف به رجوع به او در حکم مي. باشد

 و خدا حکم ي کننده رد همانند را حاکم حکمي  و رد کننده

 .(112: 0022حلي، ) داند مي رسول

 اندیشه ابن بّراج نظریه فقهي والیت فقيه در -0-5

البراج الطرابلسي یکي دیگر از علماي قرن پنجم  بن عبدالعزیز

سایرین در باب  مانند المهذب است که در کتاب فقهيش بنام

ولي « مأذون بودن»مکاسب و امر به معروف و نهي از منکر 

 .شودرا یادآور مي( ع) امر از سوي معصومين

اما »: نویسد وي در باب خدمت به سلطان و اخذ جوائزش مي

سلطان عادل اسالم مستحب است خدمت به او و چه بسا واجب 

اگر چنين سلطاني در امري و حکمي به کسي . باشد بر مکلف

والیت دهد، واجب است اطاعتش و ترک مخالفت و جایز است 

 .(203: 0311مختاري، ) «.قبول جوائزش و تصرف در جميع آنها

 نظریه فقهي والیت فقيه در اندیشه شيخ طوسي -2

یکي از مواردي که فقيهان در عصر غيبت متولي آن هستند 

شيخ این منصب را تنها در انحصار . ستا والیت بر قضا

داند و جز امام یا افرادي که  سلطان حق و عدل یعني امام مي



 1/ و دیگران سيده مرضيه داورپناه                                               ي والیت فقيه در فقه و حقوق با تأکيد بر کالم شيخ طوسي  گستره

 

 

ي قضاوت و دادرسي دارند سایرین مجاز  از جانب ایشان اجازه

 : به اقدام در این منصب نخواهند بود

بين الناس و القضاء بين المختلفين، فال یجوز ایضًا اال  اما الحکم»

ا ذلک الي فقها و قد فرضو. لمن اذن له سلطان الحق في ذلک

یتمکنون فيه من توليه بنفوسهم، فمن تمکن شيعتهم في حال ال

من انفاذ حکم او اصالح بين الناس او فصل بين المختلفين فليفعل 

م یخف في ذلک علي نفسه و ذلک و له بذلک االجر و الثواب ما ل

ال علي احد من اهل االیمان و یأمن الضرر فيه فان خاف شيئًا من 

اما حکم کردن : یعني «.ک لم یجز له التعرض لذلک علي حالذل

در بين مردم و داوري بين اختالف کنندگان تنها براي کساني 

جایز است که از جانب سلطان حق داراي اذن باشند و ایشان 

در مواردي که خودشان امکان توليت این امور ( قسالطين ح)

پس . ي تصدي آن را داده اند را ندارند، به فقيهان شيعه اجازه

هر یک از فقها این امکان را داشته باشد که به اجراي حکمي 

بپردازد یا اصالحي در بين مردم ایجاد نماید و یا نزاعي را 

جب پاداش و فيصله دهد باید به این امر اقدام کند که مستو

ثواب نيز خواهد بود؛ البته مادامي که بر خودش و بر مؤمن 

دیگري، خوفي از اضرار دشمنان نداشته باشد که در صورت 

 .خوف، بر او جایز نيست متعرض هيچ یک از این افعال گردد

 .(312-310: 0001شيخ طوسي، )

فقيه شيعه که از صدور حکم و داوري بين مردم متمکن  

باشد؛ یعني مادامي که ضرري متوجه او یا مؤمن دیگري 

نيست باید متصدي والیت مزبور گردد و به فصل خصومت 

اي  امام موظف است در هر منطقه: گوید وي مي. بپردازد

 .وفصل اختالفات گردد دار حل عهدهقاضي و حاکمي بگمارد تا 

 .(35 /3 :0333طوسي، شيخ )

وي . شود البته این سخن وي به عصر حضور امام مربوط مي 

 :کند در تبيين صفات یکي قاضي به دو صفت مهم اشاره مي

ال یجوز ان یتولي القضا اال من »: عدالتو  علم به احکام الهي

عنه شي ء من ذلک و  ذًا بجميع ما ولي و ال یجوز ان یشکان عارف

  .«ال یجوز ان یقلد غيره، ثم یقضي به

تصدي قضاوت بر کساني جایز است که به تمامي موارد 

چنان که . خویش آشنایي و آگاهي داشته باشند مسؤوليت

گفته شد، شيخ طوسي نيز مانند بسياري از فقهاي شيعه معتقد 

است امامان شيعه در عصر غيبت، این منصب را به فقيهان 

و قد فوضوا ذلک الي فقهاء شيعتهم في » :اند شيعه تفویض نموده

 :0000شيخ طوسي، ) .«حال ال یتمکنون فيه من توليه بنفوسهم

310). 

دليل و مستند وي در واگذاري این مسؤوليت به فقها، روایاتي 

ها و محاکمات به  در آنها مردم را در نزاع( ع)است که ائمه 

اذا کان بين احدکم و »: اند علما و فقها ارجاع داده اند و فرموده

بين غيره خصومه، فلينظر الي من روي احادیثنا و علم احکامنا، 

گاه بين شما و دیگري نزاعي درگرفت، باید هر. «اليهفليتحاکما 

در حل آن دعوا به فردي مراجعه کنيد که احادیث ما را روایت 

وي همچنين  .کند و به احکام و معارف ما آگاهي دارد مي

ن شرط القاضي ان و م» :گوید ي صفت دوم قاضي مي درباره

 .«الفقهاءیجوز ان یکون فاسقًا و به قال جميع یکون عداًل و ال

 (202 :0000شيخ طوسي، )

ي تبليغ و تبيين احکام و حفاظت  به نظر شيخ طوسي، وظيفه

هایي است که بعد از پيامبر  از دین و شریعت یکي از والیت

ي فقهاي جامع الشرایط قرار داده  بر عهده( ع)و ائمه ( ص)

پيامبر اسالم با هدف تبيين احکام الهي و تبليغ . شده است

حفاظت از کيان دین و شریعت اقدام به تشکيل آنها و 

این وظيفه بر ( ص)حکومت اسالمي نمود و بعد از پيامبر 

که جانشين پيامبر شده به سخن وي  -ي امام معصوم عهده

توان  مي .قرار گرفته است -مانند سخن پيامبر حجيت دارد

ي عصر شيخ طوسي و در  گفت که با توجه به شرایط ویژه

یط اجتماعي آن روز و اوضاع سختي که حاکم نظر گرفتن شرا

بر شيعه بود، شيخ توانسته است در بسياري از آثارش به موارد 

مختلفي از والیت فقها در عصر غيبت بپردازد و آنان را در 

اجراي حدود الهي و دخالت در امور جامعه و مصالح مسلمين 

 .صاحب حق بداند
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 قانون اساسي والیت فقيه در -3

تصویب اصل والیت فقيه در قانون اساسي  وندر -3-0

 0353جمهوري اسالمي ایران در سال 

و فراهم شدن  0353فروردین سال  02پس از رفراندم 

هاي عملي حاکميت اسالم، تدوین قانون بر اساس  زمينه

اسالم و بر مدار بنيادهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و 

يني با پيگيري امام خم. ي بودفرهنگي جامعه ضرور

هاي انقالب تهيه  نویس قانون اساسي در شوراي طرح پيش

شد و سپس مجلس خبرگان به منظور بررسي و تصویب 

دولت موقت و شوراي . نهایي قانون اساسي آغاز به کار کرد

اي براي بررسي نهایي پيش نویس قانون  انقالب، آیين نامه

: وداساسي و تصویب قوانين تهيه کرده بودند که در آن آمده ب

تخلف از چارچوب اصول پيش نویس، بسته به اجازه شوراي »

مجلس خبرگان این مورد را نپذیرفت؛ زیرا « انقالب است

رو شد و در  نخستين کاستي مهمي که خبرگان با آن روبه

قيه بود؛ اصلي نویس بدان نپرداخته بودند، اصل والیت ف پيش

سالمي آید و مشروعيت نهضت ا شمار مي که اساس انقالب به

 .به آن بستگي دارد

پس از آنکه این اصل در دستور کار مجلس قرار گرفت، 

. هاي مختلف آن انجام شد اي در کميسيون هاي گسترده بحث

و پس از سخنراني موافقان و مخالفان و نقد و بررسي طرح 

اصل پنجم قانون  20/3/0353پيشنهادي، سرانجام در تاریخ 

 .تصویب مجلس خبرگان رسيدبه ( اصل والیت فقيه)اساسي 

هاي متفاوتي  گيري موضعدر برابر تصویب اصل والیت فقيه، 

صورت گرفت و حتي طرح انحالل مجلس خبرگان قانون 

گيري بجا و حساب شده امام و  اساسي مطرح شد، ولي موضع

اعضاي روحاني و انقالبي شوراي انقالب، از این خيانت بزرگ 

صل پنجم در مجلس مبناي مشروعيت ا. جلوگيري کرد

خبرگان، نظریه نصب بود و درباره اختيارات رهبري، بيشتر 

با استفاده از  دانستند، و مي را مورد استناد 001اصلخبرگان 

توانستند حوزه اختيارات ولي فقيه را افزایش  نظریه نصب مي

دهند، ولي چنين نشد؛ زیرا برخي معتقد بودند باید اختيارات، 

جمهور تقسيم شود تا همه اختيارات در ميان رهبري و رئيس 

گروهي دیگر عقيده داشتند موارد . یک شخص متمرکز نشود

بيانگر بخشي از اختيارات ولي فقيه  001نام برده در اصل 

رهبر، والیت امر و همه ... »: آمده است011اصل در  واست 

این عبارت نشان  «....ناشي از آن را بر عهده داردهاي  مسؤوليت

اي دارد و آنچه در اصل  ولي فقيه اختيارات گسترده دهد مي

هاي مدیران اجرایي  مسؤوليتآمده، براي جدا کردن  001

در قانون اساسي به والیت مطلقه فقيه تصریح  .کشور است

بدین دليل، امام خميني آنچه را که در قانون اساسي  .نشد

بيان  ودانست  درباره اختيارات ولي فقيه آمده بود، کافي نمي

آنچه در قانون اساسي درباره وظایف و اختيارات رهبري کردند 

: 0330ي، نيامام خم). ون ولي فقيه استؤاندکي از شآمده، 

033)  

مورد والیت فقيه در قانون  دیدگاه امام خميني در -3-2

 اساسي

از نظر امام، همه فقها در عصر غيبت به نصب عام از سوي 

اگر یکي از فقهاي . اند شدهامام معصوم به والیت گمارده 

داراي شرایط، حکومت تشکيل داد و مردم والیت او را 

آید و در همه  مي پذیرفتند، والیت وي از قوه به بالفعل در

اموري که امام معصوم والیت دارد به جز مواردي که ویژه 

امام است، ولي فقيه نيز نسبت به مصلحت جامعه و امت 

 .(014 :0330، ينيامام خم)اسالمي والیت دارد 

 اختيارات رهبري طبق قانون اساسي -3-3

نظر کميسيون رهبري در در خصوص اختيارات رهبري، 

شوراي بازنگري قانون اساسي بر آن قرار گرفت که به موارد 

بندهاي  0353قانون اساسي مصوب سال  001اختيارات اصل 

-: جامع، فراگير و اختيارات کليدي افزوده شود که عبارتند از

هاي کلي نظام پس از مشورت با مجمع  تعيين سياست

بند )تشخيص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجراي امور؛ 

حل معضالت نظام که از طرق عادي  و (001اول و دوم اصل 
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بند )قابل حل نيست، از طریق مجمع تشخيص مصلحت نظام 

 .(001اصل  3

متناسب با همان وصف مطلقه است که در دوم نيز  -

به عبارت دیگر، از اختيارات . افزوده شد 51بازنگري به اصل 

هاي کلي نظام و نظارت بر  اي همچون تعيين سياست گسترده

حسن اجراي آن، فرماندهي کل نيروهاي مسلح، اعالن جنگ 

و صلح و بسيج نيروها، عزل و نصب رئيس قوه قضایيه و 

اي رئيس صدا و سيما، حل اختالف و ایجاد هماهنگي بين قو

سه گانه و نيز حل معضالت نظام که از راه عادي قابل حل 

نيست، به والیت مطلقه تعبير شده است و این همان تفسيري 

است که معمواًل از آن به والیت مطلقه فقيه در قانون اساسي 

قواي حاکم در »همچنين طبق قانون اساسي،  ، وشود یاد مي

ه، قوه مجریه و قوه قوه مقنن: جمهوري اسالمي ایران عبارتند از

قضایيه که زیر نظر والیت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول 

  «.این قوا مستقل از یکدیگرند. گردند آینده این قانون اعمال مي

اي که ولي فقيه بر عهده دارد ضمانت  ترین وظيفه مهم -

در مقدمه قانون اساسي . اجراي قوانين اسالمي است

« والیت فقيه عادل»ي با عنوان جمهوري اسالمي در فراز

براساس والیت امر و امامت مستمر، قانون اساسي » :آمده است

زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرایطي را که از طرف مردم به 

کند تا ضامن عدم انحراف  آماده ميشود،  عنوان رهبر شناخته مي

  «.هاي مختلف از وظایف اصيل اسالمي خود باشد سازمان

قوه مقننه از دو نهاد به هم پيوسته، یعني مجلس شوراي  -

اسالمي و شوراي نگهبان تشکيل شده که اختيارات رهبر در 

این قوه منحصر به شوراي نگهبان است؛ به این معنا که 

نصب و عزل و پذیرش استعفاي فقهاي شوراي مزبور با رهبر 

دان  و شش نفر حقوق( 001اصل  3از بند قسمت الف )است 

ین شورا به وسيله مجلس از ميان حقوق دانان متخصصي که ا

کند، انتخاب  رئيس قوه قضایيه به مجلس پيشنهاد مي

 (فقها)نهاد شوراي نگهبان که نيمي از اعضایش . شوند مي

منتخب ( دانان حقوق)منتخب مستقيم و نيمي دیگر 

نظارت رهبري بر قوه مقننه غيرمستقيم مقام رهبري هستند، 

شوراي نگهبان هم در مرحله تشکيل نهاد اصلي قوه وسيله  به

مقننه، یعني مجلس شوراي اسالمي و هم بر مرحله اعمال 

قوه مقننه، یعني قانون گذاري در مجلس شوراي اسالمي 

 .شود اعمال مي

رئيس قوه قضایيه نيز از سوي رهبر ( 40اصل )طبق -

پرسي نيز از وظایف و  دور فرمان همهص شود منصوب مي

( 001اصل  3بند . )ارات رهبري در حوزه قوه مقننه استاختي

 54اصل  دراین باره برخي صاحب نظران معتقدند هرچند

پرسي را در گرو تصویب دو سوم  قانون اساسي درخواست همه

داند، ولي نقش مجلس شوراي  مجموع نمایندگان مجلس مي

اسالمي فقط یک نقش کارشناسي است و رهبري با توجه به 

جلس و تصویب نمایندگان در صورت لزوم، فرمان تشخيص م

 (003 :0343، شعباني). همه پرسي را صادر خواهد کرد

و  54برخي با توجه به آشکار نبودن نوع همه پرسي در اصل 

ر جمهوري اسالمي ایران قانون همه پرسي د 33نيز ماده 

پرسي را از سوي رئيس  که پيشنهاد همه 0/0/0333مصوب 

جمهور یا یک صد نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسالمي و 

تصویب حداقل دو سوم نمایندگان مجلس شوراي اسالمي 

پرسي را  با توجه به اینکه رهبر فرمان همه»: نویسند داند، مي مي

باشد  نماید، با موضوع مذکور در مقررات فوق معارض مي صادر مي

پرسي  هرسد که اختيار رهبر شامل هم ظر ميو در این صورت به ن

 (10 :0340، هاشمي) «.تقنيني نباشد

کنون، سيس نظام جمهوري اسالمي ایران تاهرچند از بدو تأ

ري از این پرسي تقنيني صورت نگرفته است، ولي رهب همه

گذاري به صورت مستقيم نظارت  جهت نيز بر شيوه قانون

قوه مجریه  بر عملکردنظارت  111 و 11هاي طبق اصل. دارد

بهنيافر، ) .به دو روش جزو اختيارات مقام والیت فقيه است

ري گقانون اساسي در بخش لش 111ق اصل مطاب (02: 1113

فرماندهي کل نيروهاي مسلح، اعالن جنگ و صلح و بسيج 

نيروها، نصب و عزل و پذیرش استعفاي رئيس ستاد مشترک، 
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فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمي و فرماندهان عالي 

نيروهاي نظامي و انتظامي، تأیيد مصوبات شوراي عالي امنيت 

برده بر عهده مقام  و داشتن دو نماینده در شوراي نامملي 

عنوان بخشي از قوه  نيروهاي مسلح بهبنابراین، . رهبري است

لقه فقيه است و اصل مجریه، در ارتباط با رهبري و والیت مط

، افريبهن) هاي آن حاکم است وحدت فرماندهي در همه رده

1113: 03). 

تطبيق نظریه والیت فقيه در کالم شيخ طوسي و قانون  -0

 اساسي 

فقهاي شيعه در عصر غيبت از جانب امام  شيخ طوسي به نظر

هاي افتاء، قضاء و اجراي احکام دارند و  اختياراتي در زمينه

اند، زیرا در عصر آن  فقها به طور خاص نيابت را نپذیرفتهآحاد 

عام و کلي جانشين  طور به اند؛ پس امام معصوم حضور نداشته

 .اند امام شده

 الطائفه، افتا مناصب اصلي حاکم در حکومت از منظر شيخ

 و اجرا( قضاوت و صدرو حکم) ؛ قضا(تبيين احکام الهي)

عه از جانب امامان بوده و فقهاي شي( کارگزاري سياست)

معصوم، نه تنها این مناصب را پذیرا شده بلکه در انحصار آنان 

جا که در مناطق مختلف جامعه  قرار گرفته است و از آن

اسالمي نياز به قاضي وجود دارد، کارگزاري سياست، 

اي از اختيارات فرعي است که اداره امور حکومت  مجموعه

م و امير شایسته در مناطق ها نياز دارد و شامل نصب حاک بدان

مختلف، تعيين قاضي بر نقاط تحت قلمرو، اجراي احکام و 

حدود الهي، جهاد با دشمنان و دفاع از شهروندان، ایجاد 

اعمال والیت بر افراد بدون سرپرست، مقابله با  ساختار مالي، 

هاي اقتصادي و تقویت بازار اسالمي و برگزاري  بحران

 .باشد نظير نماز جمعه مي اجتماعات سياسي، عبادي

، ميان ضرورت «والیت فقيه»در بحث ( ره) امام خميني

اجراي احکام اسالمي و ضرورت تشکيل حکومت اسالمي 

یعني ضرورت دوم را فرع بر . کند ارتباط منطقي برقرار مي

 و (23 :0333خميني، ). داند ميضرورت اجراي احکام اسالمي 

اسالمي ایران بر عهده رهبري حکومت در قانون اساسي، 

الشرایطي است که از سوي مردم به عنوان رهبر  فقيه جامع

ول و ضامن عدم گمراهي ؤرهبر مس. شود شناخته مي

هاي مختلف از وظایف اصيل اسالمي خود  ها و ارگان سازمان

است و براي دستيابي به این هدف اعمال نظارت مقام رهبري 

مستقيم يم و غيرمستقهاي  در هریک از سه قوه به شکل

 طور مستقل برامور البته هریک از قوا به، گيرد صورت مي

محول شده، اعمال نفوذ دارند و باید پاسخگوي عملکرد خود 

 .باشند

 گيرينتيجه

تا زمان نواب خاص و  (ع) فقه پویاي شيعه از زمان ائمه اطهار

دوران شکوفایي و پویایي را  (عج) اینک نواب عام امام زمان

است و این فقه توانسته است در سایه کالم خدا و  پيموده

پاسخگوي نياز بشر ( ع) و ائمه اطهار( ص) سنت رسول خدا

مختلف در عرصه سياسي فقه سياسي شيعه نيز در ازمنه  .باشد

از کتب شيخ مفيد و  .ثري را داشته استجامعه نقش مؤ

سيدمرتضي و شيخ طوسي در مورد نقش والیت فقها تا 

فتواي ميرازي شيرازي و قيام ميرزا در  ،ه حليمحاجات عالم

همگي نشان دهنده  (ره) کوچک جنگلي و قيام امام خميني

گذار فقهاي شيعه در عرصه فقه سياسي تأثيرثر و نقش مؤ

با توجه به شرایط مختلف اجتماعي علماي  .اجتماع است

و  اند اي را براي والیت فقها معرفي کرده تشيع اختيارات ویژه

 امور مشخص شيخ طوسي والیت فقها را عالوه بر طور به

 حسبه، بر اموري چون دریافت خمس و زکات و امامت نماز

شيخ توانسته است در  .گسترش داده است عيدین و جمعه

بسياري از آثارش به موارد مختلفي از والیت فقها در عصر 

غيبت بپردازد و آنان را در اجراي حدود الهي و دخالت در امور 

 .ه و مصالح مسلمين صاحب حق بداندجامع
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عنوان یک نظام منحصر به فرد،  آنچه در نظام والیت فقيه به

هاي حقوقي دنيا مطرح است، استقالل قوا نسبت  در سيستم

به یکدیگر است، اما این قوا نسبت به رهبر داراي استقالل 

و از ( 003اصل )ترین مقام  عالي نيستند؛ زیرا رهبر به عنوان

بنابراین، . ها نظارت دارد بر آن( 51اصل )جهت والیت بر قوا، 

مجریه و قانون اساسي، نظام تفکيک قواي مقننه،  51اصل 

صورت نسبي و با شيوه خاص خویش پذیرفته  قضایيه را به

است، منظور از والیت مطلقه فقيه، در حقوق اساسي 

عنوان رئيس کشور بر همه  به بريجمهوري اسالمي ایران، ره

ون، نظارت و اشراف همه جانبه تشریعي، قضایي و اجرایي ؤش

دارد و تمام قوا و نهادهاي دیگر حکومت به نوعي مشروعيت 

والیت مطلقه فقيه را نقطه  و گيرند خود را از این نهاد مي

 . داند اتصال و پيوند قواي حاکم مي

اصول  قيتحق نیا يابتدا تا انتها در :يمالحظات اخالق

  است دهیگرد تیرعا يصداقت و امانتدار

ن مقاله، فاقد تعارض منافع بوده ین ایتدو :تعارض منافع

 .است

 و نظارت سندگانینگارش متن توسط نو :سندگانیسهم نو

مسؤول صورت  سندهیتوسط نو یيحات نهاالو اص يعلم

 .گرفت

 مقاله ما را نیا هيکه در ته يکساني  کليهاز  :يو قدردان تشکر

 .میينما يرساندند، تشکر م ياری

 يکننده مال نيپژوهش فاقد تام نیا :اعتبار پژوهشن يمأت

 .باشد مي بوده
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 :قم. يالشاف صيتلخ (.1111) حسن بن ، محمديطوس خيش -

 .نيمحب

 :تهران .المبسوط (.1010) محمد بن حسن، يطوس خيش -

 .هیالمکتبة المرتضو 

 جلد ششم، .الخالف (.1013) بن حسن محمد، يطوس خيش -

 .يانتشارات اسالم :قم

 .دستان :تهران .يحقوق اساس (.1131) محمد، يخان يعال -

 :جا ، بيچاپ دوم .العين (.1113) فراهيدي، خليل بن احمد -

 .دفتر نشر فرهنگ اسالمي

کشف الغطاء عن مبهمات (. 1111) کاشف الغطاء، جعفر -
بوستان کتاب  :قم ،انیزیعباس تبربه تحقيق  .الغراء عهیالشر

 .قم

مطلقه  تیمفهوم وال يقيتطب يبررس (.1111) عباس، يکعب -
 .  انتشارات ظفر :قم .هيفق

 (.1133)علي اصغر  ،مختاري، محمد حسين و مرادي -

 .انجمن قلم ایران :تهران. فرهنگ اصطالحات فقهي

انتشارات  :تهران .مجموعه آثار (.1112) يمرتضي، مطهر -

 .صدرا

: تهران. فرهنگ فارسي معين(. 1111)معين، محمد  -

 .انتشارات زرین

دفترانتشارات  :قم. المقنعه (.1111) محمد د، محمدبنيمف -

 .ياسالم

 يجمهور يحقوق اساس (.1111) محمد ديس، يهاشم -
 .زانينشر م :تهران .رانیا ياسالم

 

 

 

  



 03/ و دیگران سيده مرضيه داورپناه                                               ي والیت فقيه در فقه و حقوق با تأکيد بر کالم شيخ طوسي  گستره
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