
 

 

 

 

 

 عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت والیت فقیه از منظر امام خمینی
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 چکیده

عوامل مؤثرر در مرؤريعیح حمومؤح ي یؤح ف یؤ ا پؤ  ا        بحث پیرامون 

ان ؤؤالا امؤؤالمش بؤؤیي ا  پؤؤیي در مامكؤؤ  عطرؤؤش  رؤؤور م ؤؤر   ؤؤد ي  

های متفايت بدان پامخ دهند.  پژيهرگران مختطفش تالش  ردند ا  نظرگاه

 اید بتوان گفح بیرترین تالش مح  ان در این  مین  فهؤ  دیؤدگاه امؤا     

ه امح چرا   فه  نظر ایران نسبح ب  بدین موضوع بود نسبح خرینش

عوامل مثرر در مرريعیح حمومح ي یح ف ی     خؤود مثمؤ   ن بؤوده    

با د. نگارنده با بررمش  رار مومود در ایؤن بؤااا    امحا بسیار ار  رند مش

متوم   ن  د    برخش ا  پژيهرؤگران ایؤن حؤو ه  ؤ  مؤكش در تبیؤین       

انؤد ي  ن   اندا دچار یؤ  ا ؤماش  ؤده    دیدگاه اما  در موضوع تح یق دا ت 

اند؛ بؤدین صؤورت  ؤ     عبارت امح ا  اینم  ريش نادرمتش را انتخاا  رده

ابتدا یمش ا  نظریات مرمو  در باا مرؤريعیح را بؤا اد ؤ  مختطؤب اربؤات      

اند با امتفاده ا  برخش بیانات هرسؤوی امؤا ا بؤ       رده ي مپ  مكش  رده

نیز هران امح. بنؤابراین در ایؤن تح یؤق    این نتیج  برمند    نظر ایران 

تالش بر این بوده تا با اصال  ريش ي ارائ  ی  ريش مایگزین ابتدا ا گؤوی  

نسبتا مامع ا  مثا ت فرعش مرتبط با موضوع ارائ  داده  ؤود ي مؤپ  بؤا    

طراحش فر یند مرريعیح حمومح ي یح ف ی  ا  دیدگاه اما  خرینؤشا بؤ    
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عوامؤل مؤثرر در مرؤريعیح    »عبارت امح ا  پامخ مثاش اصطش تح یق    

ا برمی . ريش نگارنده «حمومح ي یح ف ی  ا  منظر اما  خرینشا چیسح؟

برای تحطیل بیانات اما  ي یافتن پامخ مثا ت فرعشا ريش تحطیؤل محتؤوا   

بوده امح. نتیج  تح یق حا ش ا   ن امح  ؤ  امؤا  خرینؤشا مرؤريعیح     

دانستند؛ انتصاا ا هش در مرحط   مل مشحمومح ف ی  عادش را در گري دي عا

ي یح با  وه ي نصرت مردمش در مرحطؤ  ي یؤح با فكؤل. بنؤابراین نؤو يری      

تح یق یمش در ريش  ن امح    ب  ارائ  ريش مایگزین برای فه  اندیر  

میامش اما  در باا مرريعیح حمومح ي یح ف ی  پرداخت  ي دیگؤری در  

 ای غیر  گیری امح    ب  ديگان  نتیج 

 واژگان كلیدي

مرريعیحا ي یؤح ف یؤ ا امؤا  خرینؤشا انتصؤاا ا هؤشا نصؤرت مردمؤشا         

 مرريعیح ا هشا م بو یح مردمشا مرريعیح ا هش مردمشا حمومح

 لهو طرح مسئ مقدمه

تعين و تدان درينفت یی يکگ از عمم بن ن نهگ بی آراء و عقنيم گدننگدن دربنر  حکدات و حنیم ت اگ

تعين ایشأ و ادضدع اخ الف و تسنرض، بحث دربنر  ایبع و ایشأ اشعوع ت ادت. اين بحث زيعبینيگ

سجدد رعایجی   تع اطجع  اجگ  در ادرد حکدات ادالاگ و بی طدر خنص شمهدرک ادالاگ، خ لگ شمک

سدد و در اين ب ن نظعات ا فجنوت و بلکجی ا سنرضجگ در    و ف ادالا ت ن ز بی شمهدريت اضنفی اگ

انم تن از ره ذر ب نننت د ندگ ااجن   گ عد. از اين رو احققنن زيندک تالش یعد اگ ب ن ا فکعان سکل

هنک گدنجنگدن  هن در نهنيت بنعث سم یی قعائت، پندخ دؤا  خديش را ب نبیم اان اين تالشخم یگ

 لی افزود  سدد. عد و بع ابهن  اس و بسضن ا سنرضگ از ب نننت اان   درت گ

عداال اجؤرع در اشجعوع ت حکداجت و يجت فق جی از      »عبنرت ادت از  از آن ن دؤا  ا لگ اقنلی

، لذا رويکعد تحق ق بی اين بحث رويکجعدک ادجالاگ ادجت و بجی شهجت      «ایظع اان  خم یگ ر ست؟

طلبم، اش ینب سم  رعنيت اخ صنر از ب نن نظعينت غعبگ دربنب اشعوع ت یی خدد فع ت اددسگ اگ

گ بددنم یی بی یلگ بن دخنلت دين در حدز  د ندت اخجنلف  ادت. در ب ن ا فکعان اسلمنن هم یسنن

  و لذا بعردگ عداال اؤرع در اشعوع ت حکدات و يت فق جی از ديجمگن  آنجنن،    1393بدد  )بنزرگنن، 

دنلبی بی ان فنء ادضدع ادت، رعایی اين گعو  از ا ل قنئل بی وشدد حکدات ادالاگ ن س یم و لجذا در  

ايم و تیهن نظعينتگ ادرد بعردگ قعار گعف جی ادجت یجی بجی     هن نپعداخ یناين اقنلی بی بعردگ نظعات آ
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 ندعگ قنئل بی وشدد حکدات ادالاگ هس یم.

 پیشینه تحقیق

در اغلب آرنرک یی در بنب و يت فق ی بی ن نرش درآام ، نديسیمگنن در قسجم گ از بحجث خجدد بجی     

بعخگ از آرنر بی ديجمگن  ااجن  خم یجگ    انم. در اين ب ن ادضدع اشعوع ت حکدات و يت فق ی پعداخ ی

تدان بی دو دد ی یلگ تقس م یجعد  ددج ی   هن را اگنسبت بی اين ادضدع ن ز اسنر  یعد  یی عمم  آن

او ، گعوهگ هس یم یی اس قمنجم اشجعوع ت حکداجت و يجت فق جی از ديجمگن  ااجن  خم یجگ، يج           

هگ، تیهن ادشب فسل ت ينف ن آن اشعوع ت احض الهگ ادت و اقبدل ت اعداگ در یینر اشعوع ت ال

اس قم بدد  « اشعوع ت احض الهگ»سدد و اعد  دخلگ بی ا ل اشعوع ت نمارنم و لذا بی نظعيی اگ

دانیم و گعو  دي عک یی اس قمنم اان  خم یگ، اشعوع ت حکدات و يجت  و نظع اان  را ن ز هم ن اگ

انجم   گذاسج ی « اعداجگ  - اشعوع ت الهگ»یعد  و نن  آن را فق ی را ي  اشعوع ت اضنعف تلقگ اگ

سجدنم. بیجنبعاين در   بمين اسین یی اعد  ن ز در یینر خما، ي  رین از ارینن اشجعوع ت را سجنال اجگ   

 پعدازيم:پ ش یی تحق ق، بی بعردگ دی دد ی از آرنر اگ

انم اان بجی تب ج ن نظجع    آرنرک یی در بنب اشعوع ت حکدات و يت فق ی دخن گف ی دسته اول:

 انم.در اين ادضدع نپعداخ ی ان  خم یگا

 

 : بعردگ ی ب دد ی او  )ب نن نظعيی خدد بمون اسنر  بی ديمگن  اان  1شمو  سمنر 

 روش اد یند تب  ن نظعيی خدد نن  اؤلف نن  ارع رديف

 اد م   یالاگ 92-93 فحنت  آيت اهلل شدادک آالگ و يت فق ی  و يت فقنهت و عمالت 1

 اد م   فقهگ یالاگ 171-217 فحنت  عبماهلل حنشگ  ندقگ نظن  د ندگ ادال فلسفی و  2

 اد م   یالاگ 129-126 فحنت  حس ن شدان آراد ی ابننگ حکدات ادالاگ 3

 

از آن ن یی ادضدع تحق ق ان بعردگ ديمگن  اان  خم یگ نسبت بی اشعوع ت ادت، اين ددج ی از  

آيم ولگ بی شهت اد فند  نظعک از اين ی ب ان بی حسنب نمگآرنر بی  درت اس ق م، پ ش یی پژوهش 

 هن پعداخ  م.در بخش رنرردب افهداگ تحق ق، بی اسعفگ آن

: آرنرک یی بن بعردگ نظعات اان  خم یگ در بنب اشعوع ت حکداجت و يجت فق جی،    دسته دوم

 انم.رأک بی نظعيی اشعوع ت احض الهگ داد 
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 )نظعيی اشعوع ت احض الهگ  : بعردگ ی ب دد ی دو 2شمو  سمنر 

 روش اد یند تب  ن نظعيی اان  نن  اؤلف نن  ارع رديف

 بعخگ از ب نننت اان  276-279 فحنت  يسقدبسلگ بعشگ و يت فق ی در انميشی فق هنن 1

 بعخگ از ب نننت اان  21-29 فحنت  د ف الی  عااگ حقدق اعد  در حکدات از ديمگن  اان  2

 بعخگ از ب نننت اان  291-296 فحنت  احمم شهنن بزرگگ نظعيی دولتدرآامک بع تحد   3

2 
قمات و تماو  نظعيی و يت اطلقی فق ی از ديمگن  

 اان  خم یگ
 بعخگ از ب نننت اان  139-120 فحنت  بهعا  اخدان ینظمگ

 

: 1370احققنن در اين آرنر اس قمنم یی و يت و نفدذ حکم خما ن نزایم اذن الهگ ادجت )بعشجگ،   

  و هعیس خنرج از رنرردب تشعيع الهگ بی حنیم ت ددت ينبم، غن جب و شجنئع ادجت )شهجنن     279

  و بع طبق اين اد م  ، حضعت اان  ن ز در ی ب اخ لف خجدد از شملجی یشجف    292: 1391بزرگگ، 

 . 21: 1391انجم ) جعااگ،   ا دعار و ی نب الب ع، قنئل بی الهگ بددن اشعوع ت حکداجت فق جی سجم    

ینبعاين ادندن نفس نظعيی و يت اطلقجی و هم جدنگ اخ  جنرات حکجدا گ فق جی شجناع الشجعاي  بجن         ب

، د لت بع آن دارد یی ایصب حکدات، ااعک الهگ ادت و اخ  جنرات حجنیم ن جز    و ائمی پ نابع

  ریننکجی روسجن ادجت، سج د      139: 1399ایصدب و ا سد  از ددک خماونم ادت )اخدان یجنظمگ،  

ی ب از اين قعار ادت یی بع ادنس ابننگ یالاگ، بی ي  نظعيجی ادردقبجد  خجدد اجگ    اد م   اين 

ردیم و دپس بن آوردن ریم سنهم اثن  از ب نننت حضعت اان ، نظعيجی اقبجد  خجديش را بجی ديجمگن       

 دهیم.ايشنن ن ز تسم م اگ

 جی،  آرنرک یی بن بعردگ نظعات اان  خم یگ در بنب اشعوع ت حکدات و يجت فق  دسته سوم:

 انم.اعداگ داد  - رأک بی نظعيی اشعوع ت الهگ

 

 اعداگ  - : بعردگ ی ب دد ی دد  )نظعيی اشعوع ت الهگ3شمو  سمنر 

 روش اد یند تب  ن نظعيی اان  نن  اؤلف نن  ارع رديف

1 
نقش اعد  در حکدات ديیجگ از ديجمگن    

 اان  خم یگ

د م یمجن  الجمين   

 احمم رف سگ
 ب نننت اان بعخگ از  113-202 فحنت 

 بعخگ از ب نننت اان  219و101 فحنت  اصطفگ یدایب نن ابننگ اشعوع ت در نظن  و يت فق ی 2

 بعخگ از ب نننت اان  112-121 فحنت  علگ خنلقگ اشعوع ت قمرت از ديمگن  اان  خم یگ 3
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احض، ان صنب هنک اشعوع ت از شملی نظعيی ان صنب نديسیمگنن اين آرنر، بن بعردگ انداع نظعيی

هنک عقلگ و نقلگ بی و فسل ت آن از اعد ، اشعوع ت اضنعف ين اکمل و نظعيی اح  نطگ، بن اد م  

و خنلقگ،  63-193: 1399و یدایب نن،  79-113: 1397ردیم )رف سگ، ي  نظعيی ادرد قبد  خدد اگ

تدلگ اادر اسجلم ن  »یی   و دپس بن اد یند بی ریمادرد از ب نننت اان  اننیم اين دخن 11-23: 1391

  بی ايجن ن   جی   219: 1399)یدایب نن، ...«  و تشک ل حکدات، بس  گ دارد بی آراء ایثعيت اسلم ن

ردیم یی اشعوع ت حکدات از ایظع ايشنن يج  اشجعوع ت دودجديی ادجت  بجی ايجن اسیجن یجی         اگ

د  ادجت )خجنلقگ،   اشعوع ت آن اعیب از دو عیصع يسیگ ان صنب الهگ بعاک فق ی عند  و ان خنب اع

سدد، نحد  اظهنرنظع اين دد ی از آرنر ن ز سب ی بی همنن ددج ی دو    . ریننکی االحظی اگ112: 1391

ردجیم و  هنک اد م لگ ادردقبد  خدد، بی ي  نظعيجی اجگ  ادت  رعایی اين احققنن ن ز اب ما بن روش

هندجت، نظجع خجدد را بجع     اجدردنظع آن دپس بن اد یند بی بعخگ از ب نننت اان  یی هم راد نک نظعيجی  

 دهیم. ديمگن  اان  تسم م اگ

هنک ن نرنم  از اح دا و روش تحق ق آرنر ننابعد  نشنن از آن دارد یی روش یشجف  ن   ی بعردگ

نظع اان  در بنب اشعوع ت حکدات و يت فق ی، از طعيق اد یند بی ب نننت ايشجنن  جح ب بجی نظجع     

هنک اخ لف و بسضن ا سنرضگ سم  ادت و حن  آنکجی از انميشجمیم   گن ردم رعایی ن   ی آن، ديمنمگ

ردجم  رود. بی نظع اجگ حک مگ ردن اان  خم یگ، ان ظنر وشدد ي  رأک روسن در اين ادضدع اهم اگ

یی يکگ از د يل بی وشددآامن اين اسکن  در آن ادت یی در ب ن ب نننت حضعت اان ، هم دجخیننگ  

هنيگ ابیگ بع اع قند ايشنن بی سدد و هم نشننیت احض الهگ ينفت اگدر شهت تني م نظعيی اشعوع 

نظعيی اشعوع ت الهگ اعداگ قمرت و لذا اد یند اس ق م بی ب نننت ايشجنن بجعاک فهجم نظعيجی ااجن ،      

 ردم و بنيم در پگ ي  روش دي ع بدد. ح ب بی نظع نمگ

تحق ق ایندب بعاک یشجف   بینبعاين ندآورک ا لگ اين تحق ق عبنرت ادت از طعاحگ ي  روش

ديمگن  اان  خم یگ نسبت بی عداال اؤرع در اشعوع ت بخشگ حکدات و يت فق ی تن اسجکن  دجنيع   

هن یی اعاشسی ننقص بی ب نننت اان  خم یگ بعاک اربنت اع قند از پ ش اس ن سجم  ادجت، رفجع    پژوهش

اؤرع در اشعوع ت و تیهجن  گعدد رعایی در اين روش، ن نرنم  بمون پ ش فعض خن گ در بنب عداال 

بی ود لی اماخل تحق ق، وارد ب نننت اان  خداهم سم و بن فهم پندخ ايشنن بی دؤا ت فععگ، بی پندخ 

 دؤا  ا لگ خداهم رد م.
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 روش تحقیق

تالش ن نرنم  بعاک ينف ن پندخ دؤا  ا لگ بع آن بدد  تن اب ما بی دعاغ ب نننت اان  نعود رعایجی ايجن   

ک ا فنوت و بلکی ا سنرضگ خداهم رد م بلکی بن طعاحگ نظن  دؤا ت فععجگ اب یجگ   هناس ع بی پندخ

و دپس ععضی اين دؤا ت بع ب نننت اان  خم یگ، بجی پندجخ   « و يت»و « اشعوع ت»بع رواب  ب ن 

دؤا  ا لگ تحق ق بعدم. بینبعاين در بخش رنرردب افهداگ، بی طعاحگ دؤا ت فععگ بجن ادج فند    

ايم بی نحدک یی دجؤا ت فععجگ تحق جق، شجناع روابج  طعاحجگ سجم         گ پعداخ یاز روش حصع عقل

هن بن اشعوع ت بنسم و دپس بن بی ددت آوردن اماخل تحق ق یجی  ف منب ن ارینن و يت و ارتبنط آن

ايم تن پندخ اين دؤا ت را بن روش تحل ل اح داک ب ننجنت  همنن دؤا ت فععگ هس یم، تالش نمدد 

 گ، بی ددت آوريم.اک دب اان  خم ی

بینبعاين در اين تحق ق از روش تعی بگ بعاک فهم پندخ دجؤا  ا جلگ ادج فند  سجم  ادجت  بجی       

نحدک یی در بخش رنرردب افهداگ، تالش بع اد خعاج دؤا ت فععگ اب یگ بع روش حصع عقلجگ  

اان  راحجل و  بدد  و در گن  بسم ن ز ينف ن پندخ دؤا ت فععگ، اب یگ بع روش تحل ل اح داک ب نننت 

 در پنينن یشف پندخ اان  خم یگ نسبت بی دؤا  ا لگ تحق ق.

 چارچوب مفهومی

هنک روش تحق ق را يکگ پس از دي جعک طجگ یجعد  و در    در بخش رنرردب افهداگ بعآن م تن گن 

نهنيت بی اماخل یل مک ادردن نز شهت فهم پندخ اان  خم یگ بی دؤا  ا لگ تحق ق، از رهجعو ارائجی   

هنک عمل نتگ زيجع را طعاحجگ   ی انميشی د ندگ ايشنن ددت ينب م. بعاک تحص ل اين اهم، گن هن بآن

 نمدديم.
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 هنک عمل نتگ روش تحق ق: گن 1سکل سمنر 

 گام اول: بررسی مفهوم واژگان كلیدي تحقیق

عداال اؤرع در اشعوع ت حکدات و يت فق ی از ایظع »بن تدشی بی عیدان تحق ق یی عبنرت ادت از 

 آيیم.سمنر اگ، دو واژ  اشعوع ت و و يت، از افنه م ا لگ بی«اان  خم یگ

 الف: والیت

هن بنسجم   اک ب ن آندر لغت بی اسینک آامن ر زک در پگ ر ز دي ع ادت بمون آنکی فن لی« و يت»

ا نبسجت و  »، «نصجعت و يجنرک  »، «حجب  و دودج گ  »از اين رو در اسننگ ا طالحگ اخ لفگ از شملی 

  یی اقصدد ان در اين تحق ق 122: 1371اد سمن  سم  ادت )شدادک آالگ، « دعپعد گ»و « پ عوک

بنسجم. بجی عبجنرت دي جع، و يجت اقسجناگ دارد یجی        اگ« دعپعد گ»از و يت، اسینک اخ ع آن يسیگ 

 يجت  اقصدد ان در ايی ن تیهن ي  قسم از آن بی نن  و يت ظنهعک يجن زعناجت د ندجگ ادجت نجی و     

  .11: 1370اول نک خنص خماونم ادت )خم یگ،  و اسصدا نگ یی اخ ص ائمی تکديی

رین ادندگ ادت  شنعل و يت )یسجگ یجی دعرشجمی و يجت از     2بن اين تسعيف، و يت داراک 

سدد. ، ادلّگ عل جی  سدد. ، فنعل و يت )یی ولگ  ننا م  اگاودت و و يت از ننح ی او، بی ولگ  اعطن اگ

بی عیدان واژگنن یل مک تحق ق « اشعوع ت»و « و يت»بعردگ افهد  دو واژ  
 و نظن  ارتبنطگ ب ن آنهن

 گن  او 

 ارائی نظن  شناع دؤا ت فععگ تحق ق بن اد فند  از گن  او 

 گن  دو 

 اشخص یعدن پ ش فعض هنک تحق ق

 گن  دد 

تس  ن اماخل تحق ق شهت ععضی بی انميشی د ندگ اان  خم یگ بن همف فهم 
 پندخ دؤا ت فععگ و دپس ددت ينبگ بی پندخ دؤا  ا لگ

 گن  رهنر 
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 . ارتبجنط  32: 1391سدد.  و قلمعو و يت )شسفجع پ شجی فجعد،    بع ايشنن اعمن  اگ )یسننگ یی و يت

گننی و يت در اين اسین )زعنات د ندگ  در دو اعتبی بنلقد  و بنلفسل قنبل طع  ادت. اعحلجی  2ارینن 

سدد ي  فعد از ددک شنعجل و يجت، داراک   هنيگ یی ادشب اگبنلقد  ين ربدتگ يسیگ اعتبی  الح ت

-بنلقد  سدد. بعاک اثن  علم و عمالت دو اس نرک ادت یی در زانن غ بت بعاک یسگ یی اجگ  و يت

خداهم و يت ظنهعک و زعنات د ندگ اسلم ن را بی ددت ب  عد، سجعط  ز  سجمعد  سجم  ادجت     

  و لذا یسگ یی داراک اين او نف ادت داراک و يت بنلقد  بدد  و در اعتبی 29: 1370)اان  خم یگ، 

 نحب و يت ادت. اان اگع فعد داراک و يت بنلقد  بن فعاهم آامن سعايطگ، ب دانجم بجع اجدلّگ    ربدتگ 

 . 217: 1371عل ی، اعمن  و يت ییم، و ي ش را از بنلقد  تبميل بی بنلفسل یعد  ادت )شدادک آالگ، 

ادجت و   بینبعاين بی طدر خال ی در اين تحق ق، و يت در اسینک دعپعد گ و زعنات د ندگ اجمنظع 

-هن و پ ش سجعط بنسم و وقدع هع ي  از اين دو اعحلی،  الح تداراک دو اعحلی بنلقد  و بنلفسل اگ

، 2پ دنجمد. سجکل سجمنر    هن، ه چ ي  از اين اعاحل بی وقدع نمجگ هنيگ  ز  دارد یی بمون وشدد آن

 دهم.هن را بی خدبگ نشنن اگگننی و يت و رواب  ب ن آن2ارینن 
 

 2رکن  –ولی  1رکن  –جاعل والیت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و يت )ولگ  فنعل 

 افسد  و يت )ادلّگ عل ی  

 هنگننی و يت و رواب  ب ن آن2: ارینن 2سکل سمنر 

 3رکن  –مولّی علیه   2رکن  –ولی 

 :اعحلی او 

 احعاز

  الح ت

  ز 

 اعحلی دو :

 اعطنک

 و يت

 بنلقد 

 اعحلی دد :

 فعاهم

 آوردن

 سعاي 

 اعحلی رهنر :

 اعمن 

 و يت

قلمعو  بنفسل

 و يت

 بنلقد 

2رین  

 قلمعو

 و يت

 بنلفسل

 2رین
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 ب: مشروعیت

گعدد و از آن اش ق سم  ادت ولجگ از آن جن یجی ايجن     بعاگ« سعع»اشعوع ت از نظع لغدک بی ريشی 

اسیجنک قجنندنگ و   و اسند  آن قعار داد  سجم  یجی بجی    « Legitmacy»واژ  در اقنبل یلمی ان ل سگ 

بعحق بددن ادت، بینبعاين اخ صن گ بی سعع و سعيست نمارد بلکی هع حکدا گ و هع حنیمگ و ادندن 

همی اکنتب فلسفی د ندت و انميشمیمان اين حدز  بنيم بجی ايجن ادضجدع بپجعدازد )اصجبن  يجزدک،       

گ و تعين پعدش اشعوع ت آن ادت یی ری یسجگ حجق يجن  جالح ت حکمعانج      . احدرک12: 1390

 . بیجنبعاين در  12: 1397فعاننعوايگ دارد و اعد  بی ری دل ل بنيم از او اطنعت و تبس ت یییم )رف سجگ،  

ي  یلمی اشعوع ت بمين اسیندت یی ری یسگ حق اعمن  و يجت دارد. در پندجخ بجی ايجن دجدا       

انجم  بجمين اسیجن یجی تیهجن یسجگ حکجدا ش         را اطجع  یجعد  « اشعوع ت الهگ قمرت»بعخگ بحث 

، بن نصب خنص الهگ تس  ن سم  بنسم و در دور  غ بت ن جز  وع ت دارد یی در دور  حضدر اسصد عاش

را یجنفگ  « اشعوع ت اعداجگ »در تطنبق بن او نف اس ن سم ،  نحب اقن  و يت بنسم. بعخگ دي ع 

انجم. گجعو  دجداگ ن جز از یلمجی      دانس ی و اقبدل ت اعداجگ را اسجنوک اشجعوع ت بجی حسجنب آورد      

-اد فند  یعد  و اشعوع ت را ا شکل از دو پنيی خما و اعد  تسعيف یجعد  « ت الهگ اعداگاشعوع »

  .39: 1397انم )رف سگ، 

ايجم  رعایجی اب یجگ بجع     ان در اين تحق ق اشعوع ت را بی اسینک حق اعمن  و يت در نظع گعف ی

-وع ت اسین اگ، زاننگ اشع1و همچی ن رواب  ادشدد در سکل سمنر « و يت»تدض حنت ذيل واژ  

ينبم یی حکدا گ تشک ل سم  و اعمن  و ي گ  درت گ عد، لذا اشجعوع ت حکداجت يسیجگ اشجعوع     

بددن اعمن  و يت تدد  فنعل و يت )اعحلی رهنر   و از آن ن یجی ايجن اعحلجی داراک دجی اعحلجی      

مجن   پ ش یگ ادت، زاننگ اين اعمن  و يت اشعوع ت دارد یجی تمجن  اعاحجل دجی گننجی پج ش از اع      

 ، اعطنک و يت بنلقد  از ددک شنعل 1و يت، يسیگ احعاز  الح ت  ز  تدد  فنعل و يت )اعحلی

 ، بی وقدع پ دد ی بنسجم و  3  و همچی ن فعاهم آامن سعاي  تدد  ادلّگ عل ی )اعحلی2و يت )اعحلی

ت و يجگ  سدد. بینبعاين اشعوع ت حکدانبدد هع ي  از اين دی اعحلی، ادشب نقصنن اشعوع ت اگ

 نشنن داد  سم  ادت. 3ا شکل از دی عیصع ادت یی در سکل سمنر 
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 : فعآيیم اشعوع ت بخشگ بی حکدات و يگ3سکل سمنر 

 

بی دنبجن  آن بجدديم،   « اشعوع ت»و « و يت»نک ی اهمگ یی از اين طع  اسینک دق ق دو واژ  

بدد رعایی بعخگ بی اسج بن  واژ   شلدگ عک از وقدع ي  اس بن  و اغنلطی ب ن یلمی اشعوع ت و و يت 

هجن، اسجنوک   را بمون در نظع گعف ن ارینن و رواب  فگ ان ب ن و بنلقد  ين بنلفسجل بجددن آن  « و يت»

 سدنم.دهیم و درنر اس بن  در تحل ل اگقعار اگ« اشعوع ت»

 گام دوم: ارائه نظام جامع سؤاالت فرعی تحقیق

تدانم اطجع  سجدد، هفجت دجؤا      همی دؤا تگ یی اگ ،2بن تدشی بی رواب  ادشدد در سکل سمنر  

گديگ بی ايجن هفجت دجؤا  فععجگ و دجپس      بنسم یی در اداای خداهم آام. هع نظعيی پعداز بن پندخاگ

 ، ديمگن  خدد را 3هن در فعآيیم اشعوع ت بخشگ بی حکدات و يگ )ن . سکل سمنر شنگذارک پندخ

 ییم.گ اشخص اگنسبت بی عداال اؤرع در اشعوع ت حکدات و ي

  1شنعل و يت ری یسگ ادت؟ )رین سؤال اول:

  2فنعل و يت ری یسگ ادت؟ )رین سؤال دوم:

  3ادلّگ عل ی ری یسگ ادت؟ )رین سؤال سوم:

  2قلمعو و يت بنلقد  تن ی ندت؟ )رین سؤال چهارم:

  2قلمعو و يت بنلفسل تن ی ندت؟ )رین سؤال پنجم:

  2و1بعاک یسب و يت بنلقد  ر ست؟ )پ دنم رینهنک  ز   الح ت سؤال ششم:

  3و2سعاي   ز  بعاک اعمن  و يت بنلفسل ر ست؟ )پ دنم رین سؤال هفتم:

مشروعیت 
 حکومت والیی

فراهم آوردن 
شرایط توسط 

 مولّی علیه

اعطای والیت 
بالقوه از سوی 

 جاعل والیت

احراز 
صالحیت 

 فاعل والیت
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 هاي تحقیقگام سوم: مشخص كردن پیش فرض

عداال اؤرع در اشعوع ت حکدات و يت فق ی از ديمگن  اان  »ادضدع تحق ق حنضع عبنرت ادت از 

سجدد و  هنک زيع اد خعاج اگتحميمادضدعگ  درت گعف ی، پ ش فعض و لذا بن تدشی بی« خم یگ

 گعدد.هن، پندخ بعخگ از دؤا ت هف  ننی اشخص اگاز رهعو اين پ ش فعض

اشخص ادجت  « حکدات و يت فق ی»بن تدشی بی تصعيب عیدان تحق ق بی  پیش فرض اول:

، 2ف ی سم  ادت و لذا پندخ دؤا یی در اين تحق ق، رین دو  و يت )فنعل و يت ، فق ی در نظع گع

 روسن ادت.

سجدد یجی   از آن ن یی بحث بع دع اشعوع ت حکدات ادجت، اشجخص اجگ    پیش فرض دوم:

 ایظدر از رین دد  و يت )ادلّگ عل ی ، اعد  هس یم و لذا پندخ دؤا  دد  ن ز روسن ادت.

« ت فق جی حکدات و ي»بن تدشی بی عیدان تحق ق یی بی تحقق  پیش فرض سوم و چهارم:

بنسجم و بجن   سدد یی داایی قلمعو حکدات سنال زعنات د ندجگ اجگ  تصعيب یعد  ادت، اشخص اگ

قبد  ايیکی زعنات د ندگ شزوک از قلمعو اعمن  و يت فق ی بنسم، در ن   ی بنيم قلمعو و يت فق ی 

و يت بنلقد  أعم از  را عنای )ين بی ب نن دي ع، اطلقی  در نظع ب  عيم و از آن ن یی از نظع عقلگ، قلمعو

قلمعو و يت بنلفسل ادت، لذا وق گ و يت بنلفسل سنال عیدان اطلقی گعدد، و يت بنلقد  بجی طعيجق   

 سدد.أولگ اطلقی ادت و از اين ره ذر ن ز پندخ بی دؤا  رهنر  و پی م ن ز روسن اگ

 گام چهارم: تعیین مداخل جهت تحلیل محتواي اندیشه امام خمینی

ادت یی دی دؤا  بنق مننم  )دؤا ت او ، سشم و هف م ، دق قن همنن دی دجؤالگ ادجت   شنلب تدشی 

یی ا ینظع بن دی اعحلی تس  ن نظعيی اشعوع ت ادت. پندجخ دجؤا  او ، ا یجنظع اعحلجی دو ، پندجخ      

دؤا  سشم، ا ینظع اعحلی او  و پندخ دؤا  هف م، ا ینظع اعحلی دد  فعآيیم اشعوع ت بخشجگ بجی   

 بنسم.اگ حکدات و يگ

اد خعاج سجم    اان  خم یگ هن از ب نننتبینبعاين دی دؤا  یل مک بنق مننم  ادت یی بنيم پندخ آن

 ، عدااجل اجؤرع در   2و دپس بن شنگذارک پندخ دؤا ت در فعآيیم دی گننی اشعوع ت )سجکل سجمنر   

هجت  اشعوع ت حکدات و يت فق ی از ایظع ايشنن اشخص سدد. بمين ایظدر، دجی اجمخل زيجع ش   

 سدد.ورود بی بمنی ا لگ اقنلی، اب یگ بع دی دؤا  بنق مننم  طعاحگ اگ
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 : اماخل طعاحگ سم  بع ادنس دؤا ت بنق مننم 2شمو  سمنر 

 اعاحل ا ینظع در فعآيیم اشعوع ت دؤا ت فععگ بنق مننم  رديف

 و يت بنلقد  الح ت یسب  اعحلی او  هنک  ز  بعاک یسب و يت بنلقد  ر ست؟ الح ت 1امخل

 شنعل و يت اعحلی دو  شنعل و يت ری یسگ ادت؟ 2امخل

 سعاي   ز  بعاک اعمن  و يت اعحلی دد  سعاي   ز  بعاک اعمن  و يت بنلفسل ر ست؟ 3امخل

 

 عرضه مداخل سه گانه بر بیانات امام خمینی

تالش یعد تن پندخ دی دؤا  بنقگ احقق بن اطنلسی دق ق اهم عين آرنر د ندگ بی شنک اننم  از اان ، 

اننم  را از ره ذر ب نننت ايشنن، پندخ دهم. ی ب يندسم ، در اقنطع اخ لف عمع اان ، تددج  ايشجنن   

تدانم سبهی اقطسگ ن عيس ن بی پندخ دؤا  را رد ییم. بجعاک اثجن ،   بی ن نرش درآام  ادت و لذا اگ

سمسجگ   20بی نن  یشف ا دعار یی در دهجی  هنک احقق از اول ن ی نب د ندگ اش منعگ اان بعردگ

هجنک العدجنئل،   سجدد و در ادااجی ی جب فقهجگ ا جلگ ااجن  بجن نجن         بی ن نرش درآام  ادت، آغنز اجگ 

ه جعک سمسجگ بجی ن جنرش درآاجم  ادجت و        20و30هجنک  تحعيعالدد لی و ی نب الب ع یی در دهجی 

بنسجم، اطنلسجی و   در ن جف اجگ  همچی ن ی نب و يت فق ی یی حن ل دروس اان  در زانن تبس مسنن 

سدد. در پنينن ن ز شهت فهم نظعات د ندگ اش مجنعگ  بعدارک اگا یندب بن اماخل تس  ن سم ، ف ش

بجعدارک قجعار گعفجت.    اان  در دوران پس از انقالب ادالاگ، ی نب  ح فی اان ، ادرد اطنلسی و فج ش 

 دهم.نشنن اگهن را بعدارک سم  و یمگذارک آن، نن  ی ب ف ش1شمو  سمنر 

 

 : یمگذارک ی ب ادردارشنع1شمو  سمنر 

 یم گذارک سمنر  شلم نن  ارع رديف

 K --- یشف األدعار 1

 R --- العدنئل 2

 T2 2شلم تحعيع الدد لی 3

2 
س دن و اخ  نرات ولگ  فق ی  تعشمی ابحث و يت فق ی از ی نب 

 الب ع
--- A 

 V --- و يت فق ی )حکدات ادالاگ  1
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 G --- شني ن  اعد  در نظن  ادالاگ 6

9 

  ح فی اان  خم یگ

 S2 2شلم 

 S6 6شلم  9

 S7 9شلم  7

 S10 10شلم  10

 S11 11شلم  11

 S16 16شلم  12

 S21 21شلم  13

 مدخل اول

هجنک  ز  بجعاک یسجب     جالح ت »از آن ن یی دؤا  احدرک در امخل او ، عبنرت ادجت از ايیکجی   

ايم.  ز  بجی ذیجع ادجت    هنک اان  را آورد ، اهم عين پندخ6، در شمو  سمنر «ر ست؟و يت بنلقد  

 هن آورد  سم  ادت.ادرد، بعخگ از ف ششهت شلدگ عک از تکعار بگ

 

 : سعاي   ز  شهت احعاز و يت بنلقد 6شمو  سمنر 

 د لت ایبع ف ش

سدراک اهنشع و انصنر اگع یسگ را اان  گعدان م همنن رضنک خمادجت. ... علجگ   

اين دخن را بی اسنويی ندست بعاک اح  نج بن اودت، ... نی  یی طنلبابن ابگ 

 آنکی ا خداهم واقسن ب ديم رضنک خما همنن ادت.

K:164 

اعد  اعشجع تشجخ ص   

 ججججالح ت و يججججت 

 ن س یم.

ديیمار یی هم احکن  خجما را بمانیجم و هجم     اگع ي  همچد ا لسگ از ا  همين

-عند  بنسیم، ... تشک ل سدد و ان خنب ي  نفع دلطنن عند  یییم یی از قنندن

هنک خمايگ تخلف نکیم و از ظلم و شدر اح عاز داس ی بنسم و بی اجن  و شجنن و   

 ییمهن ت نوز نکیم، بی ی نک نظن  املکت بعخدرد اگننادس آن

K:185 

ادجال  و  علم بی قدان ن 

عججمالت، سججعط احججعاز  

  الح ت

اقجن  آن حضجعت در اشجعا      قجنئم  عصجع در زانن غ بت ولى  ااع و دجلطنن  

بنسم، ا ع شهند اب جمايى،   د ندنت )حمود و تسزيعات  و تمن  آنچی بعا  اان  اى

هن فقهنيى هس یم یی شجناع سجعاي  ف جدا و     بنسیم و آن ند اب عن  آن حضعت اى

 قضنوت بنسیم.

T2:323 

فقهنک شناع الشجعائ ،  

نداب عن  اان  اسصجد   

 هس یم.
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زانامار حکدات ادالاگ، ننگزيع بنيم دو فت اهم را یی ادنس يج  حکداجت   

الهگ ادت، دارا بنسم و امکن ن ست ي  حکدات اب یگ بع قجنندن تحقجق ينبجم    

ا ع آنکی رهبع و زانامار آن واشم اين دو  فت بنسم  علم بی قجنندن و عجمالت.   

الب ی ويژگگ یفنيت و  الح ت یی بعاک زانامار ااعک ضعورک ادت، در همجنن  

 سعط نخست يسیگ علم، بی اسینک ود ع آن ایمرج ادت.

A:30 

علم بی قنندن ادجال  و  

عمالت  دو سعط احجعاز  

 ججججالح ت تددجججج   

 زانامار

سعايطگ یی بعاک زانامار ضعورک ادت، اس ق من ننسگ از طب ست طعز حکدات 

ت. پس از سعاي  عنای، اثل عقل و تمب ع، دو سجعط ادندجگ وشجدد    ادالاگ اد

 دارد یی عبنرتیم از: علم بی قنندن و عمالت.

 

V:47 

علم بی قنندن ادجال  و  

عمالت  دو سعط احجعاز  

 ججججالح ت تددجججج   

 زانامار

 

، نشنن از آن دارد یی حضعت اان ، دو سعط علم بی قنندن ادال  )ين همنن فقنهجت  6شمو  سمنر 

یعدنجم.  دين  و همچی ن عمالت را از سعوط  ز  بعاک احعاز  الح ت و يت بع اات قلمجماد اجگ  در 

بینبعاين پندخ اان  بی دؤا  او  آن ادت یی یسگ  الح ت داس ن و يت بع شناسی ادجالاگ را دارد  

 یی در وهلی او ، داراک دو  الح ت علم بی قنندن ادال  و عمالت بنسم.

نظعيی یسننگ ادت یی اع قند دارنم، ادندن ااع د ندت ي  پميم  دن نيگ ادجت  نظعيی اقنبل اان ، 

 ، بینبعاين 29: 1372و ه چ رابطی ایطقگ، یالاگ ين اع قندک بن اقن  رف ع اانات نمارد )شدان آراد ی، 

گعف جی از ويژگجگ علجم و    لزواگ نمارد زانامار شناسی ادالاگ داراک دو ويژگگ فقنهت و عمالت یجی بع 

، بنسم. ن   ی اين ديمگن  آن ادت یی اگجع حکجدا گ را اجعد  بخداهیجم، بجی      ادت اسصد  عصمت

گدنجی تني جم الهجگ ن سجت رعایجی ادندجن خجما ااجع          عف قبد  اعداگ اشعوع ادت و ن نزک بی ه چ

 حکدات را بی اعد  واگذار یعد  ادت و ح گ در تس  ن او نف زانامار ن ز ورود نکعد  ادت.

 مدخل دوم

در «. شنعل و يت بعاک فق ی رجی یسجگ ادجت؟   » مک اين امخل عبنرت ادت از ايیکی دؤا  یل

 ايم.هنک اان  بی دؤا  ازبدر را آورد ، پندخ9شمو  سمنر 
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 : شسل یییم  و يت بعاک فق ی داراک  الح ت9شمو  سمنر 

 د لت ایبع ف ش

گفج ن و  گذارد نی بجعاک ندسج ن و   قنندن را بعاک شعينن و عملگ یعدن اگ

هن و احکن  خمايگ فق  ایحصع بجی زاجنن خجدد پ غمبجع     ننرنر شعينن قنندن

هن شعينن داس ی بنسم، ریننکی واضجب  نبدد . پس از او هم بنيس گ آن قنندن

یی م. ننرنر دراين  درت بنيم یسگ را خماک ادت و ان پس از اين رنبت اگ

 عنلم تس  ن ییم.

K:134 

ا ججعک قججنندن ادججال   

-خما تس  ن اگ)ولگ   را 

 ییم.

پ عوک از آن یسگ روا و بی شن ادت یی انل  همی ر ز اجعد  بنسجم و هجع    

هن بکیم، تصعف در ان  خدد بنسم و ری ن سخصگ یی تصعف تصعفگ در آن

و و ي ش در تمن  بشع بی حکم خعد ننفذ و دردت ادت، خماک عنلم ادت. 

ک پ غمبجعان  ز   یاگع خما بی یسگ حکدات داد و حکم او را بی تدد  گف 

ا طنعی دانست، بع بشع ن ز  ز  ادت از آن اطنعت یییم و غ ع از حکم خما 

 و ين آنکی خما تس  ن یعد  ه چ حکمگ را بشع نبنيم بپذيعد. 

K:181 

تصججعف در ااججدر يسیججگ 

همنن و يت یی اب جمائن  

و بنلذات بعاک خمادجت  

و از دججدک خججما بججعاک  

-دي عان ن ز شسجل اجگ  

 سدد.

گجذارک ن جز نجمارد و    ز خما حق حکدات بع یسگ نمارد و حق قنندنیسگ ش

خما بی حکم عقل بنيم خدد بعاک اعد  حکدات تشک ل دهم و قنندن وضجع  

 ییم.

K:184 
حق حکدات ذاتجن از آن  

 خمادت.

تصعف هعیس در ان  خدد یی از را  اشعوعگ یجی بجی ددجت آورد ، حجق     

ظلجم ادجت. ... سپجسن تیهجن     ادت و ت نوز در ان  و حمود دي عان بنطل و 

دانم ... حکدات خمادت یی همجی یجنرش حجق و    حکدا گ یی خعد حق اگ

 همی عنلم و تمن  ذرات وشدد، حق خدد اودت، بی اد حقنق او.

K:221 

خماونجججم ایشجججأ همجججی 

-تصجججعفنت و و يجججت 

 هندت.

ردد  خما داراک س دن اخ لفگ در ا نن اات بدد  .... دوا ن سجأن ايشجنن   

و ريندت و د ندت بع اات بدد، رعایی ايشنن دلطننگ بدد یی اقن  دلطیت 

از طعف خماونم ان خنب گعديم و ريندت و د ندجت بجع اجعد  را بجع عهجم       

 گعفت و اين اقن  غ ع از اقن  تبل غگ ايشنن ادت.

R:105 

دلطیت د ندگ ردجد   

خما، ريشی در و يت اهلل 

 دارد.

طجدر اخ صن جى از شهجت ایصجب      بجی  ااجن  انفن ، ر زهنيى ادت یجی  

بنسم همنن طدر یی بجی دل جل ريندجت الهجى یجی       اانا ش، اس حق آن اى

 . داست پ غمبع

T2:109 

ريندت د ندگ پ نابع بع 

اات الهگ ادجت  يسیجگ   

ريشجججی ريندججج ش اهلل  

 ادت.

 -اننیم اشعا  حمود  -ه چ یس حق نمارد ا کفّل اادر د ندى )و شزايى  

بنسجم،   -اننیم گعف ن خعاج و انل جنت سجععى    -انلى و اادر قضنيى و اادر 
T2:323 

ولگ  اسلم ن، ایصجدب  

 اسصد از ددک اان  
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را بعا  اين شهت ایصجدب یجعد     او اان ا ع اان  اسلم ن و یسى یی 

 بنسم.

 .ادت

پجذيعد ا جع   اشعاک قدان ن ادال  و رعنيت حمود سععگ،  درت تحقق نمگ

ايشنن ب منرد. از اين رو خماونم دعپعدج گ  آنکی خماونم زانامارک اا ن، بع 

بعاک اعد  تس  ن فعادد  ادت تن ايشنن را از فسند و تبنهگ بنر دارد و احکن  

 و قدان ن ادالاگ را در ا نن آننن اقنای ییم.

A:26 

زانامار شناسی ادجالاگ،  

از ددک خماونجم تس ج ن   

 سدد.اگ

بجمون رهبجع و زاناجمار    از حکمت خماونم بی دور ادت یی آفعيمگنن خدد را 

 رهن ییم.
A:26 

نقش خما در تس  ن ولگ  

 شناسی

 روسن ادت یی اعشع اين حقدق، شسل و يت از شننب خماونم بعاک اان 

 و شسل و يت از شننب اان  بعاک فق هنن ادت.
A:47 

شسججل و يججت فق هججنن  

 ازددک اسصد 

ادجت، داراک  ، در شم جع آنچجی در اخ  جنر آنجنن بجدد       فقهن از طعف ائمی

 و يت هس یم.
A:65 

شسججل و يججت فق هججنن  

 ازددک اسصد 

، بسجم از غ بجت، فق جی    داس یم ائمی و ایع همنن و ي گ را یی ردد  

 عند  دارد. 
A:51 

ريشی و يت اسصجد  و  

 فق ی يکگ ادت.

پس از ربدت اين اطلب )و يت داس ن فقهن ،  ز  ادت فقهجن اش منعجن يجن    

حمود و حفظ رغجدر و نظجن ، تشجک ل حکداجت سجععگ       انفعادا بعاک اشعاک

سجدد، زيجعا از   بمهیم. در  درتگ هم یی امکن نبنسم، و يجت دجنق  نمجگ   

 شننب خماونم ایصدب هس یم.

A:53 
ريشی و يت فق جی ن جز   

 همنن و يت اهلل ادت.

ان بنيم ي  تیبی دي ع  هم بمهم و آن ايیکجی اجن یجی ايشجنن را حجنیم      

هس م یی بی وادطی و ي ى یی از طعف سنرع اقمس یعد ، ي  نفع آداى 

 .دار ، ايشنن را قعار داد 

S6:59 
شنعل و يت بعاک فق ی 

 سعع ادت.

قض ی و يت فق ی ي  ر ز  ن ست یی ا لس خبعگنن اي ند یعد  بنسجم.  

و يت فق ی ي  ر ز  ادت یی خما  تبنرك و تسنلى دردت یجعد  ادجت.   

 . همنن و يت ردد  اللَّی هست

S10:308 
ريشی و يت اسصجد  و  

 فق ی يکگ ادت.

انجم،  و يت فق ی آن طدر یی ادجال  اقجعر فعاجدد  و ائمجی نصجب فعاجدد       

 آورد.ديک نتدرک بی وشدد نمگ
S2:58 

شسججل و يججت فق هججنن  

 ازددک اسصد 

 

 ، نشنن از آن دارد یی حضعت اان ، و يت را او  و بنلذات از بعاک خماونجم ا سجن   9شمو  سمنر 

ییم، ریننکی قعآن یعيم ن جز  را ن ز، خماونم قلمماد اگ یییم  و يت بعاک اسصدا ن دانم و شسلاگ

، ل یییم  و يت بعاک اانانن اسصجد  بینبعاين شس«. 7اهلل هد الدلگ   ددر  سدرک، آيی »فعانيم: اگ
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دانجم. بیجنبعاين   اجگ  اسصد را اان   خماونم ادت اان در ادرد و يت فق ی، ايشنن شسل یییم  و يت

-ری بعاک فق ی، و يت اهلل ادت اان دق ق و اسصد يشی هع ندع و ي گ ری بعاک تدان گفت، راگ

تع آن ادت یی ب دي م، و يت فقهن در وهلی او ، بعگعف ی از و يت اسصجدا ن عل جی السجال  ادجت.     

یی و يجت او   ادت سصد انعل و يت بعاک فقهن، اان  بینبعاين پندخ بی دؤا  دو  آن ادت یی ش

 ن ز ريشی در و يت خما دارد.

نظعيی اقنبل اين ديمگن ، اس قم ادت یی شسل و يت بعاک فق ی ريشی زا یجگ دارد. قجنئالن ايجن    

، نصب عناگ بعاک فقهنک شناع الشعاي   درت ن عف جی  زانن غ بت اسصد نظعيی اس قمنم یی در 

ک سعاي  علم و عمالت و ...، شسجل و يجت نکجعد  ادجت.     ادت  يسیگ خماونم ا سن  بعاک فقهنک دارا

ک او  ادندن و ي گ نمارنم یی بخداهیم بن آن تشک ل حکدات بمهیم، بلکی بسم هن در وهلیبینبعاين آن

تدانیم تشک ل حکدات بمهیم )شدان آرادج ی،  سدد و اگهن حن ل اگاز ان خنب اعد ، و يت بعاک آن

خماونجم ا سجن . الب جی     يجن  اسصد فقهن، اعد  هس یم نی اان   ت بعاک ، لذا شنعل و ي206: 1396

بینبعاين نظعيی اعد  بنيم در رنرردب اس نرهنک تس  ن سم  الهگ ددت بی ان خجنب بزنیجم، رعایجی در    

اين نظعيی اعد  حق نمارنم هعیسگ را بی عیدان حنیم خجدد ان خجنب یییجم بلکجی اکلجف هسج یم بجن        

  و لذا در پندخ بجی  91: 1397گ، فق ی ادرد نظعسنن را ان خنب یییم )رف سگ، اس نرهنک تس  ن سم  اله

 یییم.دؤا  او ، بن نظع اان  ادافقیم لکن در پندخ دؤا  دو ، را  خدد را شما اگ

 مدخل سوم

سجعاي   ز  بجعاک اعمجن  و يجت بنلفسجل تددج  فق جی        »دؤا  یل مک دد  عبنرت ادجت از ايیکجی   

 هنک حضعت اان ، نسبت بی اين دؤا  را آورد  ادت.پندخ، 9شمو  سمنر «. ر ست؟

 

 : سعاي   ز  بعاک اعمن  و يت تدد  فق ی9شمو  سمنر 

 د لت ایبع ف ش

هن یی بخصدص االهن در آن روزهنک اخ ینق هن و اهننتک فشنرهن و سکی یهمی

هجن  آنک خدد ریم اعتبی، بعاک دفجع فسجندهنيگ یجی    ايعان، تدشی پ ما یعد، بیدبی

خصد گ از اینبع  ح ب اطالع داس یم ق ن  و نهضت یعدنم، از ا فهنن و تبعيز 

ک علمن هس یم، اقماانت ک اشعاء اقن م امبعانیو اشهم ولگ دس گ اعد  یی قد 

 هن را عق م یعد.آن

K:9 

حضدر و ينرک ردجننمن  

اعد ، سعط  ز  بجعاک  

بی ن   ی ردج من ق جن    

 ولگ  خمادت.
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گ حکدات داد و حکم او را بی تدد  گف ی پ نابعان  ز  ا طنعجی  اگع خما بی یس

دانست، بع بشع ن ز  ز  ادت از آن اطنعت یییم و غ ع از حکم خما و ين آنکی خما 

 تس  ن یعد ، ه چ حکمگ را بشع نبنيم بپذيعد .

K:182 

لججزو  اطنعججت اججعد  از 

ولگ  خجما و اعجعاض از   

 طنغدت

س  نفدذ روحنن ت شميت و یدسش یییم یجی بجن   ک اعد  آن ادت یی در بوظ فی

هنک خجنرشگ و  اين قد  حفظ اد قال  املکت و عظمت یشدر در اقنبل د ندت

 تدان یعد.حفظ اای ت و آرااش در داخل یشدر به ع و بن تع از هع قد  اگ

K:208 

اعد  وظ فی دارنجم یجی   

بججی ولججگ  خججما يججنرک   

بعدننیم نی ايیکی اخ جعّ  

 بنسیم.

ا  بن هم  ین یعدن ایکع ، ا دقف بع اين بنسم یی عم  واشبى، ين ريشیاگع اقنای 

در ااع یعدن ين نهى نمددن اش منع نمنيیم، بن اقما  بسضى از آننن، وشجدب دجنق    

 سدد و بنيم در اين شهت بی اقمار ینفى اش منع یییم. نمى

T2:278 

لزو  ق ن  هم ننگ اعد  

بعاک اقنای واشب و رفع 

 ایکع

ا  یی یم ع از اقمار یفني یم ق ن  یییم و بق ی بن آنجنن اش مجنع نیمنيیجم و     عم اگع 

-یییم  دجنق  اجى    یییم  شمع نمددن بق ی امکن نبنسم، واشب از ق ن  بعا  ق ن 

 .اننم یییم  بنقى اى سدد و گین  بع عهم  تخلف 

T2:289 

وظ فی ولگ  خما و اعد  

ق جججن  ادجججت و اگجججع  

یدتجججججنهگ یییجججججم،  

 گینهکنرنم.

بع اعد  بی طدر یفنيى، واشب ادجت یجی فقهجن را در اشجعا  د ندجنت )حجمود و       

بنسم  هن از اادر حسب  ی یی در زانن غ بت از اخ ص نت آننن اى تسزيعات  و غ ع آن

 در  درت ااکنن، یم  نمنيیم.

T2:323 

بع اعد  واشب ادت یی 

سعاي  اعمن  و يت را 

 فعاهم دنزنم.

ن و خداص: وق گ سمن بی وظ فجی ق جن  نکعديجم و ااجع حکداجت را      خطنب بی علم

 واگذاس  م، بعاک ظلمی ااکنننت فعاهم آام یی اين اقن  را اسغن  نمنيیم.
A:122 

وظ فی علمن بعاک زا یی 

 دنزک تشک ل حکدات

ريزک ي  دولت حقی ادالاگ یدسش ییج م تجن   وظ فی ان اين ادت یی بعاک پنيی

سینس و ديیجمار در  هنک آگن  وظ فیم آيم و یم یم تدد ي  شعينن اش منعگ پمي

 نهضت ادالاگ ا شکل سم ، ق ن  یییم و حکدات ادالاگ تشک ل دهیم.

A:128 

دججنزک وظ فججی زا یججی 

نخب نن و دپس اجعد   

بعاک تشک ل حکداجت  

 ادالاگ

 در ری  درت فق ی شناع الشعاي  بع شناسی ادالاگ و يت دارد؟

دارد، لکن تدلگ اادر اسلم ن و تشک ل حکداجت بسج  گ   و يت در شم ع  در 

دارد بی آراک ایثعيت اسلم ن یی در قنندن ادندگ هم از آن يند سم  ادجت و در  

 سم  بی ب ست بن ولگ  اسلم ن. مر ادال  تسب ع اگ

G:9 

 زاججی اعمججن  و يججت 

تدد  فق جی، همعاهجگ   

 ایثعيت اعد  ادت.

ا  هم عجندلگ را بجعاک رهبجعک حکدا شجنن     اگع اعد  بی خبعگنن رأک دادنم تن 

 سدد و حکمش ننفذ ادت.تس  ن یییم، ... در اين  درت او ولگ  ای خب اعد  اگ
S21:371 

ان خجججنب و همعاهجججگ  

اجججعد   سجججعط تجججدان 

ا  هججم عججند  بججعاک  

 اعمن  و ي ش
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اقصم عنلگ ان، اقصمک بدد یی خماک تبنرك و تسنلگ آن را بی ان ااع یعد  و آن 

ات بنيم حکدات الهگ بنسم، ادالاگ بنسم، حکدا گ بنسجم یجی خجدد    ايیکی حکد

خداهیم آن حکدات را. وق گ حکدات در خمات اعد  بنسم، ي  همچد اعد  اگ

 تدانم حکدات ییم.حکدا گ اگ

S7:511 

همعاهگ اجعد   سجعط   

 ز  بجججعاک تشجججک ل  

 حکدات ادالاگ

نم بنيسج م دجع پجنک    تداي  قمرت بزرگ وق گ پني ن  الگ نمارد، اين قمرت نمگ

-خددش. ي  قمرت ولد بزرگ نبنسم، اگع پني ن  الگ داس ی بنسم، اين غلبی اجگ 

 ییم. 

S7:511 

همعاهججگ اججعد  سججعط 

 ز  بعاک ادج قعار هجع   

 ندع قمرتگ

پش دانی ي  حکدا گ، الت ادت، اگع ي  ال گ پش دانی حکجدا گ نبنسجم، ايجن    

 قعار بنسم.تدانم بعتدانم دردت بشدد، اين نمگحکدات نمگ
S11:459 

 زای پشج دانی اعداجگ   

گ جججعک بجججعاک سجججکل

 حکدات ادالاگ

دخنلت در اادر د ندگ دنلم و اش مجنعگ، يج  وظ فجی ادجت در ايجن حکداجت       

-ادالاگ. اا موار  الت سعيف و ب مار یی بن یم  آننن، حکدات ادجالاگ اجگ  

 تدانست اد قعار و اد ماای پ ما ییم ...

S16:224 

ااجدر  اشنریت اعد  در 

د ندجججگ و بعقجججعارک  

حکدات حجق، تکل جف   

 ادت.

 

بی ریم نک ی یل مک اسنر  سم  ادت  او  آنکی هجم فق جی داراک سجعاي ، هجم      9در شمو  سمنر 

علمن و نخب نن شناسی و هم عمد  اعد ، از شهت سععگ اکلّف و ادظّجف هسج یم یجی سجعاي   ز      

ی قصدر از شننب يکگ از اين دجی ددج ی، گیجن     بعاک اعمن  و يت تدد  فق ی را فعاهم آورنم و هعگدن

-ننبخشددنگ ادت. نک ی دو  آن ادت یی در فق ی داراک سعاي  یی و يت بنلقد  دارد، در  درت اجگ 

ک تدانم تشک ل حکدات دهم یی همعاهگ اعد  را بن خدد داس ی بنسم، در غ ع اين  درت نجی وظ فجی  

بینبعاين پندخ دؤا  دجد  از ايجن قجعار ادجت یجی        .G:9اعمن  و يت دارد و نی حق اعمن  و يت )

طلبم یی از آن شملجی همعاهجگ و يجنرک    اعمن  و يت تدد  فق ی داراک و يت بنلقد ، سعايطگ را اگ

خداص و عمد  اعد  ادت و اين همعاهجگ تکل جف سجععگ ايشجنن ادجت نجی يج  ااجع اخ  جنرک و          

از ولگ  خما بعاک ق جن  بعداسج ی خداهجم    اد حبنبگ. همچی ن در درت عم  وشدد اين همعاهگ تکل ف 

سم و در اين ادرد، ادندن وک نی تکل ف اعمن  و يت دارد و نی حق اعمن  و يت رعایی تجدلّگ ااجدر   

 اسلم ن و تشک ل حکدات بس  گ دارد بی آراک اسلم ن.

شسجل  یی سدد، عبنرت ادت از آنکی ادندن فق ی عندلگ اک یی در اقنبل اين ديمگن  طع  اگنظعيی

،  درت گعف ی ادت، ادندن ا نز بی اعمن  و يت ادت و همعاهجگ  و ي ش از ددک اان  اسصد 

اعد  در اين اعمن  و يت سعط ن ست. ریننکی روسن ادت، اين نظعيی در دؤا  او  و دو ، بجن ااجن    
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 دانجم حجن  آنکجی ايجن    هم شهت ادت اان اان ، همعاهگ اعد  را سعط  ز  بعاک اعمجن  و يجت اجگ   

دانم رعایی اعد  در عصع غ بت، ه چ نقشگ نظعيی، اعمن  و يت بمون همعاهگ اعد  را ن ز شنيز اگ

در اشعوع ت بخشگ بی حکدات فق ی نی در ا ل اشعوع ت و نجی در تس ج ن فجعد و اصجماق نمارنجم      

و  ، بینبعاين فعد  نحب و يت، دي ع لزواگ بی یسب حمنيت اعد  نماس ی 93: 1391)اصبن  يزدک، 

حق دارد تشک ل حکدات داد  و اعمن  و يت نمنيم و حکدات وک ن ز اشعوع ادت )اصبن  يجزدک،  

1391 :62.  

 : عوامل مؤثر در مشروعیت حکومت والیی از منظر امام خمینی4شکل شماره

 جاگذاري مداخل در فرآیند مشروعیت

در بخش رنرردب افهداگ قجعار  هن را در فعآيیم طعاحگ سم  پس از ينف ن پندخ دؤا ت دی گننی، آن

 ده م تن پندخ دؤا  ا لگ تحق ق بی ددت آيم.اگ

سعط زيع احقق 3اشخص ادت، زاننگ حکدات و يگ اشعوع ت دارد یی  2ریننکی در سکل سمنر 

 سدد:

زانامار دو  الح ت علم بی قنندن ادال  و عمالت را دارا بنسم یی اجن بجی ايجن فجعد      شرط اول:

 یی م.گاطالق ا فقیه عادل

شسل و يت بعاک اين زانامار، از ددک خماونجم ا سجن  و ااناجنن اسصجد   جدرت       شرط دوم:

مشروعیت 
حکومت والیی از 

 منظر امام

همراهی و یاری 
رساندن خواص 

 و عموم مردم

اعطای والیت 
بالقوه از سوی 

 (ع)امام معصوم 

احرازدو صفت 
علم به قانون 

 اسالم و عدالت
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 بنلقد ، ان صنب الهگ بنسم.گعف ی بنسم  يسیگ نصب او بی و يت 

خداص و نخب نن و همچی ن عمد  اعد ، ادافق و همعا  و ينرک ردنن او بنسجیم    شرط سوم:

 بنسم. اعداگ داس یبنلفسل، نصعت يسیگ در اعتبی و يت 

حکدات فق ی عند ، زاننگ اشعوع ت دارد یی داراک در اعتبجی  ، بینبعاين از ديمگن  اان  خم یگ

و يت بنلقد  ان صنب الهگ داس ی بنسم و در اعتبی و يت بنلفسل داراک نصعت اعداگ بنسجم.  ز  بجی   

لجذا بجی عمجم از واژ  او      ا فجنوت بجدد  و  « اعداگ اقبدل ت»بن « نصعت اعداگ»ذیع ادت یی واژ  

ییم بلکی سعط ادندجگ تحقجق و يجت    ايم، رعایی  عف قبد  داس ن اعد  یفنيت نمگاد فند  نمدد 

بی سقشجق ی ن جز از زبجنن حضجعت     بنلفسل فق ی، ينرک ردننمن اعد  و همعاهگ ايشنن ادت یی در خط

و ق ن  الح ی بدشجدد  »فعانيم: اد فند  سم  ادت  آن ن یی اگ« نصعت اعداگ»هم ن واژ   از اا ع

ان صجنب  » . لذا نظعيی اشعوع ت ادردنظع اين تحق جق یجی اب یجگ بجع     3)نهج البالغی، خطبی« الین ع

ادت، هم بن نظعيی اشعوع ت احض الهگ تفنوت وشدد دارد رعایی در نظعيی « نصعت اعداگ - الهگ

در نظعيی اشعوع ت اب یجگ بجع    ازبدر، اعد  در اشعوع ت حکدات فق ی ه چ نقشگ نمارنم حن  آنکی

آيیم و همچی ن بن نظعيی سمنر اگ، اعد  يکگ از ارینن اشعوع ت بی«نصعت اعداگ - ان صنب الهگ»

هنيگ دارد  رعایی ایظدر ايشنن از طع  نظعيی اشعوع ت الهجگ  اعداگ فق ی تفنوت - اشعوع ت الهگ

عوع ت حکدات در یینر ان صنب الهگ اعداگ فق ی آن ادت یی اقبدل ت اعداگ ن ز يکگ از ارینن اش

ادت و بی ظنهع اننیم نظعيی اطع  در اين تحق ق، قنئل بی اشعوع ت دو رییگ هس یم اان اخج الف از  

آن ادت یی اعد  ادظّف و اکلّف بی يجنرک فق جی   « اقبدل ت اعداگ»آن ندت یی فهم عمد  از واژ  

  اان  خم یگ، اين نصعت يج  تکل جف سجععگ    داراک و يت ن س یم بلکی اخ  عنم، حن  آنکی از ديمگن

بعاک اعد  ادت و در  درت تخلف، عقدبت سععگ خداهیم سم. بینبعاين اخ الف نظعيجی اشجعوع ت   

در بنرِ اسینيگ ا فنوتگ ادت یی « الهگ اعداگ»بن نظعيی اشعوع ت « نصعت اعداگ - ان صنب الهگ»

رد یی اولگ اسینک اکلّف و ادظّف بجددن  وشدد دا« اقبدل ت اعداگ»و « نصعت اعداگ»ب ن دو واژ  

اعد  در ينرک ولگ  را بن خدد دارد ولگ در دواگ،  عفنً بحث بع دع تمنيل اعد  بی بعقجعارک حکداجت   

   نی لزو  ينرک ردننگ بی وک.13: 1390ادالاگ و احبدب بددن ولگ  ادت )اصبن  يزدک، 

)حکدات و يت فق ی  از ديمگن   ، عداال اؤرع در اشعوع ت حکدات فق ی عند 1در سکل سمنر 

 هن بن و يت بی تفک   آام  ادت.و نسبت آن اان  خم یگ
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 : عداال اؤرع در اشعوع ت حکدات و يت فق ی از ایظع اان  خم یگ1سکل سمنر 

 بنديگیري و جمعنتیجه

در بحث در بنب عداال اؤرع در اشعوع ت حکدات و يت فق ی، پجس از پ جعوزک انقجالب ادجالاگ،     

انم تن بمين دؤا   احنفل علمگ و د ندگ همدار  اطع  بدد  ادت و پژوهش عان ا سمدک تالش یعد 

قجالب ادجالاگ،   لی را از ديمگن  اسمنر یب ع انن، اين اس پندخ گديیم. در اين ب ن بس نرک از پژوهش عا

سکن  ا لگ وارد بجع  انم. ریننکی در پ ش یی تحق ق آام، ا ادرد بعردگ قعار داد  حضعت اان  خم یگ

اک یجی از پج ش    هن بی بعخگ از ب نننت اان  بعاک اربنت نظعيجی اين آرنر عبنرت ادت از اد یند  ِعف آن

ادرد قبد  خددسنن ادت. در اين تحق ق بعاک رهنيگ از اين اسکن ، تجالش نمجدديم تجن يج  اسج ع      

گجن  عمل جنتگ زيجع را طعاحجگ      ی آغنز نمني م. بمين ایظدر رهجنر س لروسگ دي عک را بعاک فهم اين ا

 نمدديم:

بی عیدان واژگنن یل مک تحق جق و  « اشعوع ت»و « و يت»بعردگ افهداگ دو واژ   گام اول:

  3و2هن )رك. سکل سمنر طعاحگ نظن  ارتبنطگ ب ن آن

 ارائی نظن  شناع دؤا ت فععگ تحق ق بن اد فند  از گن  او  گام دوم:

 نک تحق قه اشخص یعدن پ ش فعض گام سوم:

تس  ن اماخل تحق ق شهت ععضی بی انميشی د ندگ اان  خم یگ بجن هجمف فهجم     گام چهارم:

 ينبگ بی پندخ دؤا  ا لگپندخ دؤا ت فععگ و دپس ددت

در پنينن بخش رنرردب افهداگ و پس از طگ اين رهنر گن  عمل نتگ، بی دی امخل و دؤا   

یجعديم. ايجن دجی دجؤا  و اجمخل      نت اان  شس  د اجگ هن را در ب ننیل مک رد ميم یی بنيم پندخ آن

عوامل مؤثر در 
مشروعیت حکومت 
فقیه عادل از دیدگاه  

 امام خمینی 

 انتصاب الهی والیت بالقوه

 نصرت مردمی والیت بالفعل
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 یل مک، عبنرتیم از:

 سعاي  احعاز و يت بنلقد  ر ست؟ مدخل اول:

 شنعل و يت بعاک فق ی ری یسگ ادت؟ مدخل دوم:

 سعاي   ز  بعاک بنلفسل سمن و يت، ر ست؟ مدخل سوم:

اان  در آرنر اخ لجف ايشجنن    بینبعاين بن روش تحل ل اح دا بی تحل ل ب نننت فقهگ یالاگ د ندگ

پعداخ  م و پس از تحل ل شماو  اح دايگ و شنگذارک اجماخل در فعآيیجم اشجعوع ت دجنزک یجی در      

 بخش رنرردب نظعک طعاحگ سم  بدد، بی پندخ دؤا  ا لگ تحق ق رد ميم.

ن   ی تحق ق حنضع نشنن از آن دارد یی اشعوع ت حکدات فق ی عند ، در گعو دو عنال ادجت   

در اعحلی و يت بنلفسل. ان صنب الهگ اعهجدن  نصعت اعداگ در اعحلی و يت بنلقد  و  نب الهگان ص

سجدد، از دجدک    هنيگ ردن علم بی قنندن و عمالت در زانامار ادجت یجی ادشجب اجگ    وشدد  الح ت

خماونم، بی و يت بعگزيم  سدد. اان بعاک اعمن  اين و يت )بنلفسجل یجعدن و يجت ، ان صجنب الهجگ      

گ ن ست و ن نز بی همعاهگ و ينرک اعد  دارد و اگع اين عنال دو  وشجدد نماسج ی بنسجم، نجی تیهجن      ینف

سدد یی حق اعمن  و يت را ن ز نخداهم داسجت و   تکل ف اعمن  و يت از دوش ولگ  خما بعداس ی اگ

را ينرک یییم  لذا اعمن  و ي ش اشعوع نخداهم بدد. الب ی یی اعد  وظ فی دارنم یی ولگ  بعگزيم  الهگ

 - ان صنب الهگ»و در  درت تخلّف عقدبت خداهیم سم. بینبعاين نظعيی اشعوع ت اب یگ بع دو رین 

هم بن نظعيی اشعوع ت احض الهگ تفنوت دارد  رعایی ايشنن ادندن قنئل بجی نقجش   « نصعت اعداگ

هجم ا فجنوتگ از   دانیم و از ددک دي ع ن جز ف اعد  در اشعوع ت ن س یم و اشعوع ت را ي  رییگ اگ

دهم  رعایی در نظعيی ننابعد ، اقبدل ت اعداجگ،  نظعيی اشعوع ت الهگ اعداگ قمرت بی اخنطب اگ

دهم، يج  نجدع   بی ددت اگ« اقبدل ت اعداگ»يکگ از ارینن اشعوع ت ادت ولگ فهمگ یی از واژ  
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