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 چکيده
از هدف از این مطالعه مروری بر ادبیات نظریه والیت فقیه در میان منابع داخلی با استفاده 

به این منظور ابتدا . باشد می (0931)روش فراترکیب مطرح شده توسط استراس و کوربین 

های  نامه با استفاده از پایگاه بدون در نظر گرفتن محدودیت برای زمان انتشار مقاله یا پایان

نامه با موضوع والیت فقیه دانلود شده و  مقاله و پایان 58اطالعاتی مگیران و ایران داک، 

در هر گام مقاالت و . گانه روش فراترکیب بر روی این مقاالت اجرا شد های هفت س گامسپ

های مختلف از قبیل عنوان، موضوع، چکیده، محتوا و  ها با در نظر گرفتن آیتم نامه پایان

بندی موضوعی  مانده در یازده گروه، دسته کیفیت غربال شدند و در نهایت مقاات باقی

سیر تاریخی در بحث ( 2مبانی بحث والیت فقیه؛ ( 0: گانه عبارتند ازهای یازد گروه. شدند

والیت مطلقه فقیه و ( 4مباحث مربوط به مشروعیت در بحث والیت فقیه؛ ( 9والیت فقیه؛ 

مقایسه ( 6شبهات مطرح شده در بحث والیت فقیه؛ ( 8حدود اختیارات و نظارت؛ 

های امام  بررسی اندیشه( 7قیه؛ های صاحب نظران مختلف در نظریه والیت ف دیدگاه

کارکردهای ( 3نقش مردم در بحث والیت فقیه؛ ( 5در بحث والیت فقیه؛ ( ره)خمینی 

نقش والیت ( 00والیت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛ ( 01والیت فقیه؛ 

نتایج این مطالعه در جهت جلوگیری از انجام  .فقیه در نظام جمهوری اسالمی ایران

گیری بهتر در  های تکراری و بررسی مطالعات انجام شده در یک نگاه و تصمیم پژوهش

های مطالعاتی در بحث والیت فقیه برای  مورد انتخاب موضوع جهت پرکردن خالء

 .پژوهشگران کاربرد خواهد داشت

نظریه والیت فقیه، مشروعیت والیت فقیه، والیت مطلقه فقیه، شبهات والیت  :يديکل واژگان

 .فقیه
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مروري بر ادبيات والیت فقيه در منابع داخلی با   

 استفاده از روش فراترکيب
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 مقدمه

اول آنکه . مساله والیت فقیه، یکی از مهمترین مسایل جامعه اسالمی است که بحث و گفتگو درباره آن، از دو جهت ضروری است

مسلمان و انقالبی الزم است این اصل اساسی را خوب بشناسد و سپس بر  والیت فقیه سنگ بنای نظام جمهوری اسالمی است و بر هر فرد

اند که ظلم ستیزی انقالب و نظام اسالمی، از این اصل مهم و مترقی  دوم اینکه دشمنان اسالم و انقالب فهمیده. مدار آن حرکت کند

ده و ستون استوار آن هجوم برند و به همین جهت است سرچشمه گرفته و برای منحرف ساختن چنین نظام و انقالبی، باید به قلب نیرو دهن

  (.0939فروزنده دهکردی، )بدیل مطرح گشته است  که پس از پیروزی انقالب اسالمی، در هر زمان مناسب شبهاتی در زمینه این اصل بی

رداخته شده است و با استفاده از با توجه به اهمیت بحث والیت فقیه، در این مطالعه به مرور ادبیات والیت فقیه در منابع داخلی پ

اند تا پژوهشگران در یک  بندی شده مطالعات صورت گرفته در این زمینه دسته( 0931)روش فراترکیب مطرح شده توسط استراس و کوربین 

ه موضوعات تکراری نگاه اجمالی آنچه تا کنون در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است را دریابند و در مطالعات آینده از پرداختن ب

 .بپرهیزند و خالءهای مطالعاتی در زمینه این نظریه را مورد مطالعه قرار دهند

شود و سپس در  به این منظوردر ابتدا به تعریف اصحالحات و بیان برخی از مفاهیم به کار رفته در بحث والیت فقیه پرداخته می

. گردد با اجرای آن بر روی مقاالت دانلود شده با این موضوع توام می( 0931)بخش روش پژوهش شرح روش فراترکیب استراس و کوربین 

 .گیرد مانده صورت می بندی موضوعی از مقاالت باقی شوند و در نهایت طبقه در هر مرحله مقاالت نامناسب غربال می

 

 تعاریف و مفاهيم

  والیت چيست؟

ولی در لغت عربی به معنای آمدن چیزی است در پی چیز دیگر؛ بدون . است  ای عربی است که از کلمه ولی گرفته شده والیت واژه

. استعمال شده استو سرپرستی  متابعت و پيروي، نصرت و یاري، حب و دوستیاین واژه در معانی . ای میان آن دو باشد آنکه فاصله

والیت به . مقصود از واژه والیت فقیه، آخرین معنای مذکور یعنی سرپرستی است. همان قرب معنوی است که وجه مشترک همه این معانی

  (.0939فروزنده دهکردی، )معنای سرپرستی خود دارای اقسامی است 

 

 مفهوم شناسی والیت فقيه

رپرستی موجودات جهان و عالم خارج و سوالیت تکوینی، . است و والیت تشریعی والیت بر سه قسم والیت تکوینی، والیت بر تشریع

هر علتی . بازگشت والیت تکوینی به علت و معلول است. مثل والیت نفس انسان بر قوای درونی خودش. تصرف عینی داشتن در آنها است

تنها قانون . است گذاری و تشریع احکام همان والیت بر قانونوالیت بر تشریع،  .ولی معلول خویش است و هر معلولی تحت والیت علت خود

کامل و شایسته برای انسان قانونی است که از سوی خالق انسان و جهان باشد و لذا والیت تشریع و قانونگذاری، منحصر به ذات اقدس اله 

ریع و یعنی نوعی سرپرستی که نه والیت تکوینی است و نه والیت بر تشریع و قانون بلکه والیتی است در محدوده تشوالیت تشریعی،  .است

  (.0939فروزنده دهکردی، )تابع قانون الهی است 

  فقيه کيست؟

فقیه جامع الشرایط باید سه . مقصود از فقیه در بحث والیت فقیه، مجتهد جامع الشرایط است نه هرکسی که فقه خوانده باشد

 (.0939فروزنده دهکردی، )عدالت، اجتهاد، قدرت مدیریت و رهبری : ویژگی داشته باشد

 راترکيبروش ف
 به. کند ترکیب را مرتبط کیفی تحقیق های یافته و داده انجام را عمیقی و دقیق بازنگری یک محقق که است این مستلزم ترکیب فرا

 را بررسی تحت پدیده از تری جامع نمایش که کنند می ایجاد و آشکار را هایی واژه محققان تحقیق، اصلی های مقاله های یافته بررسی واسطه

، 0چنیل و وس)باشد  می هایش بخش مجموع از بزرگتر که کند می حاصل را ای نتیجه فراتلفیق از استفاده نظامند، نگرش مشابه .دهد می نشان

 (.0931، به نقل از استراس و کوربین، 2117

 

 

                                                           
1
 Chenail and Weiss 
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 روش پژوهش
فقیه و ترکیب نتایج حاصل از  گرفته با موضوع والیت هدف از مطالعه حاضر بررسی محورهای مورد بحث در مطالعات داخلی صورت

استراس و کوربین . است گیری شده بهره( 0931)برای این منظور از روش فراترکیب مطرح شده توسط استراس و کوربین . این مطالعات است

 :ده استمراحل مطرح شده در این روش در تحقیق حاضر به شرح زیر اجرا ش. کنند ، روش فراترکیب را طی هفت مرحله مطرح می(0931)

 تنظيم سوال تحقيق: مرحله اول
. گردد ایجاد می  howو who ،whenاین سوال با استفاده از پاسخ سواالت . شود در مرحله اول این روش سوال تحقیق تنظیم می

. شود جام میدر این تحقیق بر روی منابع داخلی با موضوع والیت فقیه بررسی ان. کند جامعه آماری تحقیق را مشخص می whoپاسخ سوال 

های مگیران و  بنابراین جامعه آماری تحقیق سایت. اند های مرتبط دیگر استخراج شده این منابع از سایت مگیران و ایران داک و برخی سایت

از آنجا که در جستجوی . باید محدوده زمانی مطالعه را مشخص کرد whenدر پاسخ به سوال . ایران داک و چند سایت مرتبط دیگر است

گرفته، بازه زمانی خاصی مشخص نشده است، در این تحقیق محدوده زمانی وجود ندارد و کل مطالعات انجام شده با موضوع والیت  ورتص

دهنده  نشان  howپاسخ سوال. اند  های ذکر شده در دسترس هستند، مورد بررسی قرار گرفته فقیه در دوران پس از انقالب که از طریق سایت

در . های ذکر شده کلید واژه والیت فقیه جستجو و نتایج حاصل دانلود شدند کردن مطالعات است که در پژوهش حاضر در سایت روش فراهم

 :شود نهایت سوال تحقیق به شرح زیر مطرح می

بر اساس موضوع به در مطالعات صورت گرفته با موضوع والیت فقيه حول چه محورهایی بحث شده و این مطالعات را 
 توان تقسيم کرد؟ چند طبقه می

 مند بررسی متون به صورت نظام: مرحله دوم

مقاله از سایت ایران  48مقاله از سایت مگیران،  27به این منظور . شوند مند بررسی می در مرحله دوم، منابع موجود به صورت نظام

 .باشد دانلود شد منبع با موضوع والیت فقیه می 58ل های مرتبط، که در مجموع شام مقاله از سایر سایت 09داک، 

 جستجو و انتخاب مقاالت مناسب: مرحله سوم

منبع دانلود شده در چهار گام بازبینی  58به این منظور کلیه . گیرد در این مرحله، جستجو و انتخاب مقاالت مناسب صورت می

توا و در نهایت در گام چهارم جزئیات مقاالت و در گام پنجم کیفیت مقاالت، در گام اول عنوان، در گام دوم چکیده، در گام سوم مح. شدند

 . بررسی شدند و در هر مرحله مقاالت نامناسب حذف شدند

 :مرور عناوین مقاالت و حذف مقاالت نامناسب:  گام اول -مرحله سوم

 0مورد به دلیل ارتباط غیر مستقیم با موضوع،  8ع، مورد به دلیل ارتباط کم با موضو 2مورد به دلیل نداشتن عنوان،  2منبع،  58از 

مورد باقی مانده در مرور اولیه با  68مورد به دلیل ضعف منبع در بررسی اول حذف شدند و  01مورد به دلیل نامعلوم بودن نویسنده و 

 :ها عبارتند از دسته. بندی شدند دسته، طبقه 07تمرکز بر عنوان مقاله در 

 (مورد 4)ن اساسی جمهوری اسالمی والیت فقیه در قانو .0

 (مورد 0)والیت فقیه در قرآن کریم  .2

 (مورد 6)کارکردهای والیت فقیه  .9

 (مورد 01)مبانی بحث والیت فقیه  .4

 (مورد 4)مباحث مربوط به مشروعیت در بحث والیت فقیه  .8

 (مورد 6)های صاحب نظران مختلف در نظریه والیت فقیه  مقایسه دیدگاه .6

 (مورد 2( )ص)و پیامبر اکرم ( ع)با والیت ائمه معصومین  مقایسه والیت فقیه .7

 (مورد 9)نقش مردم در بحث والیت فقیه  .5

 (مورد 4)در بحث والیت فقیه ( ره)های امام خمینی  بررسی اندیشه .3

 (مورد 5)والیت مطلقه فقیه و حدود اختیارات و نظارت  .01

 (مورد 9)نظریات شیعه و سنی  .00

 (مورد 4)سیر تاریخی در بحث والیت فقیه  .02

 (مورد 0)روایات مطرح شده موید نظریه والیت فقیه  .09

 (مورد 4)نقش والیت فقیه در نظام جمهوری اسالمی  .04

 (مورد 2)های سایر علما در مورد نظریه والیت فقیه  اندیشه .08
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 (مورد 2)والیت فقیه در اسالم  .06

 (مورد 0)شبهات مطرح شده در بحث والیت فقیه  .07

 :چکيده مقاالت و حذف مقاالت فاقد چکيده یا داراي چکيده ضعيفمرور :  گام دوم -مرحله سوم
پس از مطالعه چکیده . مانده از لحاظ چکیده مورد بازبینی قرار گرفتند و مقاالت نامناسب حذف شدند در این گام مقاالت باقی

ها به دالیل زیر صورت  حذف و جابجایی. ها خالی و حذف شدند بندی گام قبل صورت گرفت و برخی از دسته هایی در دسته مقاالت جابجایی

 :گرفت

مورد حذف به دلیل ضعف منبع، یک مورد حذف به دلیل ارتباط کم با  9نه مورد حذف به دلیل نداشتن چکیده یا چکیده نامناسب، 

نظریات شیعه و "، "اکرم مقایسه والیت فقیه با والیت ائمه و پیامبر"های  شدن و حذف دسته چند مورد جابجایی نیز منجر به تهی. موضوع

 "والیت فقیه در قرآن کریم "و  "های سایر علما در مورد نظریه والیت فقیه اندیشه "، "روایات مطرح شده موید نظریه والیت فقیه"، "سنی

 .ها بود ها ارتباط موضوعی نزدیک با محتوای سایر دسته دلیل جابجایی. شد

 :و حذف مقاالت با محتواي ضعيفمرور محتواي مقاالت :  گام سوم -مرحله سوم
ها  در این گام کل محتوای مقاالت مورد بازبینی قرار گرفت و برخی از مقاالت نیز در این مرحله حذف شد و برخی نیز در طبقه

ورت به عنوان مثال یک مورد جابجایی از طبقه مبانی بحث والیت فقیه به طبقه شبهات مطرح شده در بحث والیت فقیه ص. جابجا شدند

. همچنین یک مورد به دلیل ارتباط کم با موضوع حذف شد. گرفت و مقاله با عنوان تزاحم والیت فقیهان مناسب طبقه شبهات شناخته شد

یک مورد از طبقه نقش مردم در بحث والیت فقیه به دلیل ارتباط کم با موضوع حذف . سیزده مورد به دلیل تکراری بودن موضوع حذف شد

در بحث والیت فقیه ( ره)های امام خمینی  طبقه والیت مطلقه فقیه و حدود اختیارات و نظارت به طبقه بررسی اندیشه یک مورد از. شد

 . منتقل شد

 :بررسی جزئيات مقاالت و حذف مقاالت نامناسب:  گام چهارم -مرحله سوم

ویسنده یا جزییات مربوط به مقاله باشد برای حذف ای که فاقد نام ن های قبلی در این مرحله مقاله های انجام شده در گام با بررسی

 .دهد های اول تا چهارم از مرحله سوم را نشان می ای از نتایج گام خالصه 0شکل . وجود نداشت

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج جستجو و انتخاب مقاالت مناسباي از  خالصه. 1شکل

 تعداد منابعی که یافت شد

N=85 

 کل چکیده غربال شده
N=83 

 کل محتوای مقاله بررسی شده

N=74 

 کل مقاالت نهایی

N=37 

 تعداد کل مقاالت اولیه
N=38 

 تعداد مقاالت رد شده به علت عنوان

N=2 

 رد شده به علت چکیدهتعداد مقاالت 

N=9 

تعداد مقاالت رد شده به علت فقدان اطالعات 

 نویسنده

N=1 

 تعداد  مقاالت رد شده از نظر محتوا

N=36 
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 :کيفيت بررسی کيفيت روش شناختی مقاالت و حذف مقاالت بی:  گام پنجم -مرحله سوم
 محض اینکه بهکنند که  این محققان ادعا می. اند ، برای بررسی کیفیت مقاالت، پیشنهاداتی ارائه کرده(0931)استراس و کوربین 

 هدف. کند را ارزیابی شناختی مطالعات روش کیفیت باید محقق بعدی قدم در شدند، بررسی مطالعه پارامترهای با تناسبشان از جهت مقاالت

 وجود تلفیق در باید که ای  مقاله است ممکن باشد، بنابراین نداشته اعتمادی شده ارائه های یافته به محقق که است مقاالتی حذف گام این از

 2حیاتی ارزیابی های مهارت برنامه "شود می استفاده کیفی تحقیق اولیه کیفیت مطالعات ارزیابی برای معموالً که ابزاری. کند رد را باشد داشته

CASP" ،01 اعتبار و دقت، تا کند می کمک محقق به ابزار این. باشد می دریابد، را کیفی تحقیق مفهوم تا کند محقق کمک می به که سوالی 

این سواالت  کدام از هر به محقق مرحله این در .دارد تمرکز 0موارد جدول  بر سواالت این. کند مشخص را تحقیق مطالعات کیفی اهمیت

 به و آسانی به و کند دهد جمع می مقاله هر به که را امتیازاتی تواند می او بنابراین. کند می ایجاد را فرم یک سپس و دهد می کمی امتیاز یک

  .(0931استراس و کوربین، )ببیند  را ارزیابی نتایج و کرده بررسی را مقاالت مجموعه اجمال

 CASPمعیار  سپس بر یک کرده، پیدا دوباره آگاهی محتوا از تا خواند می کامل صورت به را مقاله محقق ابزار، این از استفاده هنگام

 بر .گیرد می مقاله عدم پذیرش پذیرش یا بر تصمیم محقق و پس از امتیاز دهی نهایی( تحقیق هدف مانند،)کند  می تمرکز زمان یک در

 را است( 91از تر پایین) امتیاز خوب از تر پایین که ای را هر مقاله و شود می مطرح زیر امتیازبندی سیستم CASPامتیازی  50 مقیاس اساس

 :کند می حذف

 81-40: عالی (E) 

  40-91: خیلی خوب  (WG)  

 91-20: خوب   (G) 

  21-00: متوسط   (F)   

 01-1: یفضع (P) 

 : صورت گرفت 0جدول   از استفاده با مقاله هر برای امتیازبندی پژوهش، فرآیند این در

 

 

 کيفی تحقيق اوليه مطالعات کيفيت ارزیابی براي  CASPابزار. 1جدول 

CASP 
 ضعيف

 1  

 متوسط

 2 

 خوب

 3 

 خيلی خوب

 4 

 عالی

 5 

      تحقیق اهداف

      روش منطق

      تحقیق طرح

      برداری نمونه

      ها داده آوری جمع

      پذیری انعکاس

      اخالقی مالحظات

      تحلیل و تجزیه دقت

      ها یافته روشن بیان

      تحقیق ارزش

 

مقاله  97گرفته شد و تعداد  نظر در امتیازی شده ذکر معیار 10 اساس بر مقاله هر برای حاضر، پژوهش در امتیازبندی انجام از پس

و درجه متوسط به لحاظ  21در نتیجه این ارزیابی چهار مقاله که امتیاز کمتر از . های مراحل قبل، ارزیابی کیفی شدند باقی مانده از بررسی

 . مقاله باقی مانده به مرحله بعدی راه یافتند 99کیفی کسب کرد، حذف شد و 

 

 

 

                                                           
2
 Critical Appraisal Skills Programme ( CASP ) 
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 مقالهاستخراج اطالعات : مرحله چهارم
 شده منتخب و نهایی مقاالت پیوسته طور به پژوهشگر ،(0930)ترکیب به روش مطرح شده توسط استراس و کوربین  فرا سرتاسر در

 تحقیق در .خواند می شوند، چندبار انجام  می اولیه و اصلی مطالعات آنها در که محتواهای مجزایی درون های یافته به یابی دست منظور به را،

ها و  بندی شدند و سپس در مراحل بعدی با بررسی طبقه دسته 07های انجام شده در گام اول از مرحله سوم، مقاالت در  بررسی حاضر، در

گانه در  در این مرحله اطالعات مقاالت هر طبقه از طبقات یازده. طبقه کاهش یافت 00هایی که صورت گرفت، تعداد طبقات به  غربالگری

 . بیان شده است 02الی   2نتایح حاصل از فرایند باال در جداول . شوند می بندی ای دسته جداول جداگانه

 
 نقش والیت فقيه در نظام جمهوري اسالمیاستخراج اطالعات مقاالت طبقه . 2جدول 

نام 

 نویسندگان

سال 

 انتشار
 عنوان

 روش تحقيق سواالت تحقيق/ اهداف
 نتایج

حاجیوند و 

 همکاران
0930 

 والیت از اطاعت لزوم

 با آن ارتباط و فقیه

 ملی امنیت

آیا اطاعت از والیت فقیه با امنیت 

 ملی ارتباط دارد؟

 تحقیق بنیادی نوع

تحلیلی _روش توصیفی

 گردآوری اطالعات روش

 ای کتابخانه

 عامل ترین مهم ولی فقیه، از اطاعت

سبب  آن به توجهی بی و است امنیت

 .شود می ناامنی

حبیبیان و 

 همکاران 
0932 

 در فقیه والیت نقش

 سیاسی ثبات و انسجام

 جمهوری اجتماعی 

 تأکید با(اسالمی ایران 

 از بعد بحران بر

 (0955 سال انتخابات

نقش والیت فقیه در وحدت و 

اجتماعی و حل _ثبات سیاسی

چه بوده است؟  0955بحران سال 

 با امروزی رهبران سیاسی تفاوت

 با مقابله در فقیه والیت

 اجتماعی در_سیاسیهای  بحران

 های  و ریشه عوامل چیست؟

 0955 سال ایران در بحران

 کدامند؟

 و صفات دارابودن ایران با در رهبری اسنادی روش

  و دینی اخالقی، ی ویژه خصوصیات

 در که اختیاراتی همراه به سیاسی

 شده تصریح آنها به نیز قانون اساسی

 راستای در را خاصی تدابیر است،

 سیاسی اجتماعی ثبات و انسجام حفظ

 موفق و هوشمندانه مدیریت و ایران

 سال بحران خصوص به ها، بحران

 .اند انجام رسانده به 0955

 

 سیر تاریخی در بحث والیت فقیهاستخراج اطالعات مقاالت طبقه . 3جدول 

نام 

 نویسندگان

سال 

 انتشار
 عنوان

/ اهداف

سواالت 

 تحقيق

روش 

 نتایج تحقيق

برجی و 

 کنیباقری 
0951 

سیر تاریخی 

نظریه والیت 

 فقیه

سیر تاریخی 

نظریه والیت 

فقیه 

 چیست؟

روش تحقیق 

ای  کتابخانه

 توصیفی

دروه -0.: مرحله تقسیم شده 8های مختلف رشد نظریه والیت فقیه به  دوره

عصر صفویه مطرح شدن والیت عامه انتصابی توسط محقق  -2. آغازین اجتهاد

گیری دیدگاه والیت  بحث والیت عامه انتصابی توسط نراقی و شکل -9. کرکی

  -8. ان نراقیگرفته از زم دوره مشروطه ادامه دو نظریه شکل -4. محدود فقیه

ابتکار نوین در زمینه والیت فقیه و برپایی نظامی بر این مبنا توسط امام خمینی 

و  همزمانی با  ادامه اعتقاد به والیت در امور حسبیه با دفاع حکیم و خویی به 

 های سوم و چهارم والیت انتخابی فقیه و نظارت فقیه  همراه دیدگاه

بابا پور و 

 همکاران
0973 

تحول  فرایند

در نظریه 

والیت فقیه از 

مشروطه تا 

انقالب 

 اسالمی

چه تحولی 

در نظریه 

والیت فقیه 

در دوران 

مشروطه 

 بوجود آمد؟

توصیفی 

در دوران مشروطه نظریه دولت مشروطه به عنوان ضرورت پذیرفته شد ولی امام  تحلیلی

 گفتمان جدیدی را در گسست با نظریه مشروطه مطرح کرد و آن والیت( ره)

در این دیدگاه تا کنون تحولی صورت نگرفته و . انتصابی مطلقه فقیهان است

 .هرچه بوده تکامل است

روحی و 

 همکاران
0932 

ظرفیت 

شناسی والیت 

فقیه در اندشه 

ارائه : هدف

الگویی از 

والیت فقیه 

روش 

 ای کتابخانه

 اوصاف و شروط بر تطبیق قابل تقریباً سنی خلیفه در اوصاف متوقع و شروط

 اجتهاد شرط بر پراکنده طور به نیز سنت از اهل سلف علمای. است حاکم فقیه

 .اند داشته مسلم اجتهاد قدرت با خود را توقع مورد خلیفه و اند نموده اشاره خلیفه
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سیاسی اهل 

 سنت

متناسب با 

 جهان سنی

 نکته این به توان می نظرها این مجموعه گردآوری با

 ادعای برخی حتی و بوده سنی اندیشه مسلمات از حاکم اجتهاد که یافت دست

 و نام در فقیه والیت و خالفت هرچند نگارنده به اعتقاد. اند نیز کرده اجماع

 .دارند همپوشانی شرایط و اوصاف در یکدیگرند ولی از جدای اصطالح

 

 شبهات مطرح شده در بحث والیت فقيهاستخراج اطالعات مقاالت طبقه . 4جدول 

نام 

 نویسنده

سال 

 انتشار
 عنوان

 سواالت تحقيق/ اهداف
 نتایج

مصدق، 

شجاعی و 

عظیم 

 زاده

0954 

والیت فقیه و 

شبهات پیرامون 

آن و روش 

گویی به  پاسخ

 شبهات

 کالمی ای مساله فقیه والیت-0

 یا فقیه والیت -2فقهی؟  یا است

فقیه  مطلقه والیت معنای-9افقه؟ 

 نیست، عصمت دارای فقیه ولی-4

باشیم؟  مطلقه به قائل چگونه پس

. اساسی قانون و فقیه والیت -8

ولی فقیه شورای )دور  شبهه -6

نگهبان و شورای نگهبان مجلس 

خبرگان و مجلس خبرگان ولی 

 -7( کند فقیه را مشخص می

 زمانی اگر)عزل  پاراردوکس

 را رهبر رهبری، خبرگان مجلس

 و داده تشخیص فاقد صالحیت

 هم رهبر زمان، هم و کرد عزل

 خبرگان مجلس که داد تشخیص

 داده دست از را صالحیت خود

 باید چه نمود منحل را آن و است

 فقیه والیت نظریه اثبات -5( کرد؟

 رهبر چرا -3مسلمان  غیر برای

 امر ولی را ایران اسالمی جمهوری

 انتصابی، -01دانیم؟  می مسلمین

 والیت بودن وکالتی یا انتخابی

 فقیه

کسی که میانگین )والیت افقه  -2اول در کالم مطرح شد بعد در فقه  -0

اش از  سه شرط فقاهت، تقوا و بصیرت و کارآمدی در مقام مدیریت جامعه

در چارچوب دین و مصالح بندگان خدا، والیت فقیه  -9( بقیه باالتر باشد

در های باالتری ممکن است  محدودیتی ندارد و بنا به ضرورت برای مصلحت

 اداره برای -4. نظام اسالمی حتی برخی از فروعات فقهی را نادیده بگیرد

 آن هر و باشد االطالق علی حاکم فقیه که نیست ممکن این از غیر جامعه

 در باشد، داشته اختیار در نیز وی است بوده معصوم جزء اختیارات چه که

 است این الاقل یا و شود می اختالل دچار امور اجتماع نظام صورت این غیر

 گردد می مشکل جامعه آن مردم بر زندگی که

مشروعیت قانون اساسی از جانب ولی فقیه است و از جانب مردم فقط  -8

ولی فقیه فوق قانون خدا نیست ولی فوق . مقبولیت صورت گرفته است

قانون اساسی هست و اختیارات او در قانون اساسی تمثیلی است نه 

 نظام و است وارد دموکراسی های نظام بر فقط دور اشکال -6. احصایی

 است این هم آن دلیل. مبرّاست اشکال این از اساساً والیت فقیه بر مبتنی

 از نه و متعال خدای از جانب را خود مشروعیت و اعتبار فقیه ولی که

 الزم نیست و دارد ذاتی اعتبار خداوند قانون و کند می کسب ی مردم ناحیه

 .ببخشد اعتبار خداوند قوانین به مرجعی یا فردی

 مقدم زمانی حسب به که حکمش فقیه ولی و خبرگان مجلس از یک هر-7

-5. اعتبار است فاقد دیگری حکم و نافذ او حکم باشد شده صادر دیگری بر

که  دارد احکام اجتماعی دارد و ضرورت است که جامعی اسالم دین

 حقیقی مسلمان .کند پیروی دینی قوانین از ها  زمینه تمام در مسلمان

 به و باشد داشته شرع و قانون برنامه به توجه کاری هر در که است کسی

-3 .است دور به واقعی اسالم ی دایره از باشد کم توجه این ای اندازه هر

 امام رهبری تحت جهانی واحد حکومت حکومت، برای اسالم اولی الگوی

 مرزهای به را خود جای جغرافیایی مرزهای این الگو در .باشد می معصوم

در  که بود خواهد ی مناطقی کلیه شامل اسالمی کشور و دهد می عقیدتی

 بلکه نیست صرفا انتصابی فقیه والیت -01 .کند می زندگی مسلمان آن

 فقیه انتخابی والیت .باشد می مردم مقبولیت فعلیت رسیدن نیازمند برای به

از ( ع)برای انتخاب حضرت علی ( ص)پیامبر اگر انتخابی بود ( 0: نیست زیرا

اگر ( 9. مشورت باید با اهل تخصص باشد( 2. کرند این اصل استفاده می

اگر ( 4. انتخابی باشد نباید گفت والیت دارد بلکه باید گفت وکالت دارد

انتخابی باشد چگونه بر اقلیتی که به او رای نداده اند والیت کند؟ وکاتی هم 

توانند وکیل خود را عزل کنند  مردم می( 0: وکالتی باشدنیست زیرا اگر 

با توجه به ( 2. واین با اقتداری که برای این منصب الزم است منافات دارد

بسیاری از امور هست که در اختیار ( 9. شود آیات قران این شبهه رد می

 .فقهاست و مردم در ان نقش ندارند
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 0934 علوی
تزاحم والیت 

 فقیهان

 به نسبت والیت شمول پذیرش آیا

 محدود بدون فقه، عالمان همۀ

 فقیه، هر فعالیت حوزۀ کردن

 یک فقیهانِ که شود نمی موجب

 در خود تشخیص اساس بر زمان،

 نمایند؟ دخالت یکدیگر کار

 و اند وارد کرده آن بر اشکاالتی و ندانسته جایز را تزاحم برخی از فقیهان،

 نتیجۀ .اند گفته پاسخ را اشکاالت پذیرفته، را والیت شمول دیگر، بعضی

مستند  اگر. دارد بستگی فقیه والیت اصل مبانی به موضوع این در نهایی

کالن  مسائل عرصۀ در ها والیت تزاحم بدانیم، لفظی دالیل را فقیه والیت

مرج  و هرج به که مواردی تمام نیز و " ادله انصراف"دلیل  حکومتی به

 امّا .نداریم آن حرمت بر دلیلی موارد، سایر در و نیست جایز انجامد، می

 تنها متیقّن پذیرفتیم، و قدر "امور حسبیه"باب   از را فقیه چنانچه والیت

 هر .کند می تعیین را تزاحم جواز عدم و جواز است که محدودۀ مرج و هرج

 ها تزاحم و ها دخالت سایر و ممنوع شود، مرج هرج و باعث که دخالتی

 .بود خواهد مجاز

 

 والیت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسالمیاستخراج اطالعات مقاالت طبقه . 5جدول 

نام 

 نویسندگان

سال 

 انتشار
 عنوان

 روش تحقيق سواالت تحقيق/ اهداف
 نتایج

دهقان و 

 همکاران
0930 

بررسی علل و 

زمینه های 

چگونگی طرح 

والیت فقیه در 

قانون اساسی 

جمهوری اسالمی 

و واکنش  ایران

 ها گروه

هدف اصلی در این پژوهش این 

است که ضمن بررسی موضوع 

های  والیت فقیه، علل و زمینه

طرح والیت فقیه در قانون 

های  اساسی و واکنش جریان

گرایان،   فکری همچون ملی

گرایان  ها و اسالم مذهبی ملی

نسبت به این مقوله بررسی 

 .شود

روش توصیفی 

تحلیلی و روش 

آوری  جمع

ها شیوه  داده

اسنادی و 

 ای کتابخانه

ای در فقه شیعه است که نظام  والیت فقیه نظریه

سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را بیان 

کند و نظام جمهوری اسالمی بر همین اساس  می

با گذشت یک دهه مشخص شد که . تاسیس شده است

دامنه و با این تغییرات . قانون اساسی نیاز به اصالح دارد

ها در  گستره اختیارت رهبری تغییر کرد و برخی از گروه

 .این خصوص موضع منتقدانه گرفتند

عطاری و 

 همکاران
0939 

والیت فقیه و 

 قانون اساسی

تبیین جایگاه والیت فقیه و  

رهبری در قانون اساسی 

 جمهوری اسالمی ایرن

توصیفی 

 تحلیل محتوا

 ای کتابخانه

 تعارضی اساسی قانون به تقید با فقیه ولی به اعتقاد
 فقیه و والیت اسالم در رهبری شکل آنکه ضمن. ندارد

 .حکومتی است مدل بهترین ایران، اسالمی جمهوری در

 

 

 

 کارکردهاي والیت فقيهاستخراج اطالعات مقاالت طبقه . 6جدول 

 نام نویسندگان
سال 

 انتشار
 عنوان

روش  سواالت تحقيق/ اهداف

 تحقيق
 نتایج

شورای 

 هماهنگی

 اسالمی تبلیغات

 پژوهش معاونت

 ریزی برنامه و

0955 

 نقش تبیین

 والیت

 در رهبری و فقیه

 ها بحران مهار

 والیت نقش بر مروری: هدف

 حضرت آن، و مصداق فقیه

 پیروز در ،(ره)خمینی امام

شکوهمند  حرکت ساختن

 عظمت و ابعاد ایران، مردم

غالب  در آن تأثیر و نقش این

 موانع و ها بحران بر آمدن

  انقالب روی پیش

روش 

نوان در موارد زیر  ها را می نقش ولی فقیه در مهار بحران ای کتابخانه

 :برشمرد

 جامعه به مبارزه جرأت دادن انتقال :الف

 استکبار محوری نقطه به حمله :ب

 انقالب اهداف ی مصادره از جلوگیری :ج

 دشمن کلت و کیک توطئه برابر در هوشیاری :د

 0931 زاده فتحعلی

 فقیه والیت نقش

 با مواجهه در

 نرم علیه جنگ

 جمهوری نظام

تبیین برخی از : هدف

فیوضات اصل والیت فقیه بر 

 نظام جمهوری اسالمی

روش 

 ای کتابخانه

روحانیت شیعه به دلیل برخورداری از پشتوانه ایدئولوژیک، 

سازمان و تشکیالت، نهاد مرجعیت تقلید، استقالل مالی، نفوذ 

معنوی و مردمی بودن از منابع متعددی در تاریخ تشیع بهره 

های متعددی را از  بدین لحاظ کارکردها و نقش. اند مند بوده
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جامعه و دولت، جمله رهبری دینی سیاسی، مدیریت سیاسی  ایران اسالمی

رهبری معنوی، دفاع و مقابله با تهاجم خارجی، مرزبانی از 

فرهنگ دینی و گسترش آن، مقابله با تهاجم فرهنگی، خرافه 

افزاری و نیز  گرایی، تولید علم و جنبش نرم ها و فرقه سازی

همگرایی ملی، هدایت افکار عمومی و کارآمد سازی نظام دینی 

 .دار بوده است عهده

 0934 سعدی

 سازی تمدن و فقه

 و فقیه والیت(

 )انتظار مدینه

 "فقه حکومتی": فرضیه

تمدن ساز است و والیت فقیه 

در عصر غیبت با محقق 

ساختن آن به تمدن سازی و 

طراحی مدینه انتظار 

 .پردازد می

 -توصیفی

رسالت جامعه شیعه در عصر غیبت کفر به طاغوت و تولی  تحلیلی

چنانچه رسالت . نایبان حضرت مهدی استاجتماعی به والیت 

نایبان آن حضرت ایجاد مدینه انتظار با تحقق فقه حکومتی و 

 .تمدن ساز است که مقدمه مدینه ظهور خواهد شد

 

 مبانی بحث والیت فقیهاستخراج اطالعات مقاالت طبقه . 7جدول 

نام 

 نویسندگان

سال 

 انتشار
 عنوان

سواالت / اهداف

 تحقيق

 روش تحقيق
 نتایج

 0930 محمدیان

 و مبانی کالمی

 والیت عرفانی

 تأثیر و الهیه

 والیت بر آن

 فقیه

 :اهداف

 والیت ماهیت تبیین -0

 و عرفانی نگاه در

 .کالمی

 هستی مبانی تبیین -2

 شناسی انسان و شناسی

 عرفانی رویکرد با والیت

 .کالمی و

 نظریه ماهیت تبیین -9

 .آن مبانی و فقیه والیت

 مبانی اثرات تبیین -4

 والیت کالمی و عرفانی

 .فقیه والیت نظریه بر

 –بیشتر توصیفی 

برخی موارد 

 تحلیلی یا تبیینی

 به است کالمی و عرفانی از والیت استنساخی فقیه والیت

در  والیت همان امتداد کامل، انسان غیبت زمان در که نحوی

 .باشد می جامعه امور اداره

 موسوی

کانی و 

 همکاران

0932 
 معرفتی مبانی

 فقیه والیت

 نظریه معرفتی مبنای
 چیست؟ فقیه والیت

: روش تحقیق

 توصیفی تحلیلی
 و تفسیری

 آوری جمع روش
 اسنادی: اطالعات

 ای کتابخانه و

 معنوی والیت از است عبارت فقیه والیت معرفتی مبنای
 درامتداد غیبت که درعصر الشرایط وارسته و جامع انسان

 .قراردارد( عج)عصر  امام کبرای والیت و خالفت

 0934 فتحی

 مراتب و مفهوم

 قرآن در والیت

 کریم

 که والیتی از منظور آیا

 همه این روایات، در

 ادبیات در و اهمیت یافته

 بر فراوان نیز ما اشعار و

 همین شده، تاکید آن

 (ع) علی بگوییم که است

 و

 او معصوم اوالد

 پیامبرند؟ جانشینان

: روش تحقیق

 توصیفیتحلیلی 
 و تفسیری

 آوری جمع روش
 اسنادی: اطالعات

 ای کتابخانه و

 حقیقت و این است تاریخی مسئله هر از فراتر والیت، مسئله

 کالم و خدا کالم همچون (ع) بیت اهل کالم که بردارد در را

 گفتار و کردار چون رو، این از .است ما حجت برای خدا رسول

هم  هم عهد و عمل، در ایشان با باید ،دارد حجیت ایشان

 روایات، و آیات بنابر .کنیم آنها عمل شیوه به و شویم پیمان

 ما برای( ع) اهل بیت که سخنان است قطعی مطلب این

 و والیت مسئله اما کنیم، عمل بدان باید و دارد حجیت

 .است واالتر بس حقایقی مواالت، دربردارنده
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 0939 خلقی

تبیین فلسفی 

قرآنی والیت 

 فقیه

 نگاه یک با توان می آیا

 در"مسألۀ  فیلسوفانه

 امام و نبی فقدان صورت

 باید چه کسی جامعه، در

 قرار حکومت رأس در

 را پاسخ گفت؟ "گیرد؟

 ولیّ نیازمند تکامل برای که است ناقصی موجود انسان ای روش کتابخانه

 و است حقیقی وجود دارای هم دیگر، جامعه سوی از. میباشد

 رأس در باید باشد، بنابراین می ناقص هم وجود این چون

 بُعد در هم را انسانها تا گیرد قرار راه بلدی شخص حکومت

سه  دارای انسان .دهد تکامل اجتماعی بُعد هم در و فردی

 فقه اصغر، فقه که آنجایی از و است ظاهر و خیال عقل، مرتبۀ

 هستند، نشئات این از یک رشد هر متکفل اکبر فقه و اوسط

 فقاهت را نوع سه این باید جامعه سرپرست نتیجه در

 و است الهی فقیه، مشروعیت ولی مشروعیت. دربرداشته باشد

 به حسنه اخالق و مستحکم عقاید القای به موظف ولی فقیه

 بهبود و انسانها از حیات محافظت الهی، احکام اجرای جامعه،

 صحیح اجرای برای فقیه ولی .باشد می جامعه افراد معیشت

عمل  -0 ویژگی چهار دارای باید فقاهت بر عالوه این وظایف

 قدرت -9 مدیریت جامعه، قدرت -2 الهی، قوانین به کنندۀ

 ولی .باشد کلیات به جزئیات ارجاع -4 و مردم اقناع و توجیه

 را وجود شدیدترین که برشمرده شد، هایی ویژگی با فقیه

 .دارد جامعه افراد نسبت به

 0934 کالنتری

 بن عمر روایت

 مقبوله حنظله،

 صحیحه؟ یا

بررسی روایت عمر : هدف

بن حنظله از لحاظ 

 صحت

 یا صحیحه تأییدکنندۀ یا دلیل گوناگون، قراین و شواهد 

 صورت، در این و است روایت عمر بن حنظله بودن موثقه

مربوط  مباحث در دغدغه، بدون و خاطر اطمینان با توان می

 .جست بهره آن از به والیت فقیه

اردکانی و 

 نظری
0938 

آزادی  ی رابطه

 فقیه و والیت

 اندیشه در

 محمد سیاسی

حسینی 

 بهشتی

مشخص کردن : هدف

جایگاه آزادی فردی در 

ساخت نظام والیی از 

 دیدگاه شهید بهشتی

: روش تحقیق

 تحلیلی توصیفی 

 آوری جمع روش
 اسنادی: اطالعات

 ای کتابخانه و

به مفهوم اسالمی آن و نظام والیی  شهید بهشتی آزادی انسانی

داند که هر عنصر با دیگری شکل و محتوا  را مکمل یکدیگر می

 .یابد می

 

 مباحث مربوط به مشروعيت در بحث والیت فقيهاستخراج اطالعات مقاالت طبقه . 8جدول 

نام 

 نویسندگان

سال 

 انتشار
 عنوان

 سواالت تحقيق/ اهداف
 نتایج

 0934 خانلو گنج

 واکاوی

 مشروعیت

 فقیه والیت

 درعصرغیبت

 فقهی ازمنظر

 وکالمی

چه کسی و با چه شرایطی باید 

زمام امور مسلمین را بر عهده 

گیرد؟ آیا می توان مشروعیت 

چنین شخصی را به استناد آیات 

 و روایات به اثبات رساند؟

در زماتن غیبت کبری یک فقیه عادل، مدیر، مدبر و زمان شناس، زمام امور 

ولی فقیه مشروعیت خود را در زمان غیبت از . مسلمین را بر عهده می گیرد

خداوند متعال دریافت می کندو آیات و روایات موثقی نیز این مهم را تاکید 

و عام است و  مشروعیت والیت فقیه در عصر غیبت به صورت انتصابی. میکند

 . هر کس که واجد این شرایط باشد می تواند به والیت برسد

طباطبایی و 

 نوروزی
0934 

 فقهی بررسی

 دیدگاه

 مشروعیت

 والیت تلفیقی

 فقیه

 ثبوت قالب در

 اثبات و الهی

 مردمی

 تلفیقی مشروعیت دیدگاهآیا 

 الهی ثبوت قالب فقیه در والیت

مردمی از لحاظ فقهی  اثبات و

 تایید است؟مورد 

 دیدگاه، این استدالالت، مدعابودن از اعم و داللی و سندی اشکاالت به توجه با

 تخصیص به قادر و ندارد استقامت یارای انتصاب، مشهور دیدگاه دالیل در برابر

 یا اجمال فقدان، به قائل اگر اشکاالت، این از تسامح صورت در .نیست آن

 افزون فقیه والیت موضوع اینکه به توجه با باشیم، زمینه در این نصوص تعارض

 به توجه با هم، باز صورت این در است، فقهی دارای جهات کالمی، جنبه بر

 عمومی آرای وجود شرط در شک وجود در صورت اصول، علم در فقاهتی دلیل

 .میگردد جاری برائت اصل تشکیل حکومت، در فقیهان تکلیف تنجز برای

که   است مقبولیت نقش برآمد، دالیل از چنانکه اسالمی؛ حکومت در مردم نقش



 561-581، ص 5931، پاییز  7رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
 

 برای نباید. میسازد میسر را حکومت خارجی تحقق امکان و کارآمدی

 اسالمی حکومت مشروعیت اسالم، حقوقی نظام در عمومی سازی آرای برجسته

 از میتوان بلکه کرد، مردم عمومی اقبال بر متوقف یا جزء، شرط نحو به را

 .یافت مهم، دست این به دیگری راههای

 هاي صاحب نظران مختلف در نظریه والیت فقيه مقایسه دیدگاهاستخراج اطالعات مقاالت طبقه . 9جدول 

نام 

 نویسندگان

سال 

 انتشار
 عنوان

روش  سواالت تحقيق/ اهداف

 تحقيق
 نتایج

بهنوئیه و 

 پورچناری 
0934 

 خوانش فهم

 از معاصر فقهای

 :سیاست فقه

 مرتضی مطالعۀ

 میرزای انصاری،

 حضرت و نائینی

 (ره)خمینی  امام

 های خوانش فهم: هدف

 موضوع از فقهای معاصر

  فقه سیاست

( ع)معصوم  امامان برای والیت مطلقه شدن قائل با انصاری شیخ تفسیری

 مطرح الشرایط فقیهان جامع برای را مطلقه والیت اصل تأسیس

تشریعی  و تکوینی والیت شدن قائل با نائینی سپس، کند؛ می

( ره)امام  حضرت. دهد می حکم او تشریعی والیت به فقیه، برای

 والیتی است؛ مطلقه والیت به قائل فقیه، و ولی معصوم امام برای

 و کشد یتصویر م به را و همگانی عامه امور در فقیه مسئولیت که

 عادل به و انگارد یکسان می را سیاست و قضا منصب ازدیگرسو،

 .دهد می حکم الشرایط جامع فقیه بودن

هزاویی و 

 برزگر
0934 

 تطبیقی مطالعه

 و دین مناسبات

 از دیدگاه سیاست

 (ره)خمینی  امام

 عبدالرازق و علی

 موردی بررسی: هدف

به  نظریه پرداز دو دیدگاه

 امام یعنی اسالم دنیای نام

 به عنوان( ره)خمینی 

 رابطه مدافع

 سیاست و دین جانبه همه

 و فقیه، والیت قالب در

 به عنوان عبدالرازق علی

 طرفداران نماینده

 چارچوب سکوالریسم، در

 اسپریگنز بحران نظریه

روش 

 ای کتابخانه
 طی سیاسی نظریه هر اسپریگنز، بحران چارچوب نظریه اساس بر

 جامعه ذهنی بازسازی علل، تشخیص بحران، مشاهده :چهار مرحله

خمینی  امام. گیرد شکل می پرداز نظریه ذهن در درمان، راه ارائه و

 و شرایط تأثیر و تحت مرحله چهار این طی نیز عبدالرازق و (ره)

 اثبات برای سپس اند، کرده مطرح را خود دیدگاه ای ویژه بحران

 .کنند می استناد کریم قرآن از خاصی به آیات کدام هر شان نظریه

و  شرایط که است مطلب این کننده اثبات وضوح به نکته این

 در سزایی به سهم است، مواجه آن با اندیشمندی هر که بحرانی

 در اختالف موجب در نتیجه و دارد سیاسی های نظریه گیری شکل

 .گردد می ها نظریه

کرمی چمه 

 و عابدی
0932 

 مبانی بررسی

 والیت کالمی

 بر تأکید با فقیه

حائری  آراء آقای

یزدی و آیت اهلل 

 جوادی آملی

والیت "کالمی  مبانی

 مبانی این کدامند؟ "فقیه

 جوادی آیت اهلل آراء در

 یزدی و حائری آملی

 بررسی و تبیین چگونه

 شوند؟ می

روش 

 ای کتابخانه

 ایشان که یزدی حائری آقای نظر یعنی دیدگاه دو بررسی با

 و دانسته حجر به کتاب محدود را فقیه سرپرستی و والیت

 عالمه دیدگاه مقابل، در و .کنند می دنبال را فقیه وکالت سیستم

 عدم دوران در عدالت و فقاهت والیت بر مبنی جوادی آملی

 مبانی بر و استدالل حکومت الهی مشروعیت و معصوم حضور

 حکومت، از نوع این در مردم نقش به نظر با فقیه والیت کالمی

 اصول از برخی به بوده، اندیشمندان مورد توجه دیرباز از که

 دهند اشاره می شکل را فقیه والیت کالمی مبانی که اعتقادی

 این در دیدگاه دو بررسی و مقایسه به پژوهش این در و کرده

 بررسی و نقد را باب این در مطرح شده شبهات و پرداخته رابطه

 .نماییم می

 

 نقش مردم در بحث والیت فقیهاستخراج اطالعات مقاالت طبقه . 11جدول 

نام 

 نویسندگان

سال 

 انتشار
 عنوان

سواالت / اهداف

 تحقيق

روش 

 تحقيق
 نتایج

منصورنژاد، 

محقق داماد 

 و زیبا کالم

0974 

بررسی تطبیقی 

جایگاه مردم در 

اندیشه والیت مطلقه 

در کدامیک از دو 

دیدگاه اندیشه 

والیت مطلقه فقیه و 

روش 

ای  کتابخانه

 و مصاحبه

حاصل این مقایسه تفاوت بسیار اساسی بین دو دیدگاه مالحظه نقش 

و جدی مردم در نظریه والیت انتخابی نسبت به فلسفه سیاسی فارابی 

مدعا را می توان از این باالتر برد و پذیرفت که نظزیه . می باشد
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 04قرن )فقیه 

با فلسفه ( شمسی

 سیاسی فارابی

یا فلسفه سیاسی 

فارابی، نقش مردم 

تر  تر و اساسی جدی

 است؟

ابی نسبت به اندیشه سنتی جهان اسالم و ایران نقش والیت انتخ

ضمن اینکه والیت )کلیدی تری را برای مردم قایل شده است 

انتصابی فقیه مقاربت و مشابهت و سنخیت باالیی با اندیشه های 

همچنین نظریه والیت انتخابی هنوز قابلیت و استعداد ( سنتی دارد

دم و نقش دادن به آحاد بیشتر از حد وضع موجود را در توجه به مر

 .جامعه دارد

میر و 

 همکاران
0939 

 سازگاری میزان

 با فقه والیت

 با دینی ساالری مردم

 و شورا بر تاکید

 شوراکراسی

 و چگونه فقه والیت

 با مکانیسمی چه با

 ساالری مردم

 شود؟ می سازگار

روش 

 ای کتابخانه

 نیست، ساالری مردم و دین ترکیب معنای به دینی مساالری مرد

 بنا اگر یعنی است؛ اسالمی نظام جوهره در واحد حقیقت یک بلکه

 ممکن مردم بدون پذیرش گیرد، شکل دین مبنای بر نظامی باشد

 آحاد حضور موجبات دینی، حکومت در شورا اصل وجود .نیست

 مردمی، این حضور و کند می فراهم سیاسی نظام در را مردم

 سازگاری البته .رساند می اثبات به را دموکراسی و اسالم سازگاری

 نظام و اسالم ساختن امکان سازگار مفهوم به نه و دموکراسی، اسالم

 بودن دموکراتیک مفهوم به که غربی، دموکراسی با اسالمی سیاسی

 کامالً دین با تعریف یک توجه طبق دلیل به اسالم سیاسی نظام

 رأی پذیرش و مردم به» دموکراسی «است وقتی آن و است سازگار

 مفهوم یک را دموکراسی ما که این سخن حاصل .باشد می آنها

 .کنیم می تلقّی جنسی

سدیدپو و 

 همکاران
0934 

 مردم حکومت الگوی

 دینی مبتنی ساالری

 معظم مقام بیانات بر

  رهبری

 استخراج : هدف

 ساالری مردم الگوی

مقام  بیانات از دینی

 و معظم رهبری

 داده نظریه براساس

 بنیاد

تئوری 

 داده بنیاد

بویژه  الزامات کردن اجرایی به دینی ساالری مردم حکومت برقراری

 و اسالم اجرای همچون محتویاتی و اساسی قانون و فقیه والیت

 رفتن بین از و ها ارزش بر مبنای حکومت و الهی های چارچوب

و  مقومات به نیز حکومتی چنین تداوم .داشت خواهد نیاز دیکتاتوری

 نقد امکان و بصیرت به توان می آنها جمله از که است استوار منهیاتی

 از استفاده سوء و اندوزی ثروت دهنده و قوام به عنوان اعتراض و

 .کرد اشاره برنده بین از عنوان به قدرت

 

 در بحث والیت فقيه( ره)هاي امام خمينی  بررسی اندیشهاستخراج اطالعات مقاالت طبقه . 11جدول 

نام 

 نویسندگان

سال 

 انتشار
 عنوان

 روش تحقيق سواالت تحقيق/ اهداف
 نتایج

مسعود و 

 داوود بیات
0934 

بررسی رابطه بین معرفت 

شناسی و اندیشه سیاسی 

با تاکید ( ره)امام خمینی 

 بر اصل والیت فقیه

آیا چارچوب و مبانی معرفت 

شناسی امام خمینی بر اندیشه 

سیاسی ایشان به خصوص در 

با اصل والیت فقیه تاثیر رابطه 

 داشته است؟

روش فیش 

برداری و 

کتابخانه ای در 

جمع آوری 

داده و روش 

توصیفی و 

 تبیین و تفسیر

اندیشه سیاسی امام مبتنی بر نوع خاصی از 

معرفت شناسی است که می کوشد نظریه 

والیت فقیه را در تداوم منطقی اندیشه  نبوتت و 

به حوزه معرفت امات و در تعامل با نگرش ویژه 

و حقیقت و شیوه کشف و تولید آن تبیین و 

 .تحلیل کند

امامی و 

 بخشی
0934 

 جهانشمول مدل تبیین

 اساس بر والیی؛ نظام

 جهانی حکومت گفتمان

 (ره)خمینی  اسالم امام

 تا است درصدد مقاله این

 نظام جهانشمول تبیین چگونگی

 برای "اصل والیت"والیی 

 و مسلمان اعم از جوامع تمامی

 بدین .کند ارائه را غیرمسلمان

 تا است شده تالش منظور

حکومت جهانی "گفتمان 

 از آن، و ویژگیهای "اسالم

خمینی  امام حضرت فرمایشات

روش 

 ای کتابخانه
 "اصل والیت"به دست آمده  مدل اساس بر

 امام والیت :است تحقق قابل مختلف سطوح در

 عادل؛ حاکم والیت و فقیه والیت ،(ع)معصوم 

 که ای جامعه در فقط آن کامل هرچند شکل

 محقق است اسالمی جهان بینی اصول بر مبتنی

 .شد خواهد
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 .شود استخراج( ره)

عمو شاهی و 

 همکاران
0975 

بررسی رهبری و مرجعیت 

در نظریه والیت فقیه 

بررسی توصیفی آراء با )

 تاکید بر اندیشه های امام

 ((ره)خمینی 

حکومت دینی در زمان استقرار 

مبتنی بر والیت فقیه جامع 

الشرایط، رابطه دو منصب 

مرجعیت و رهبری چگونه است 

و با توجه به اندیشه های اما 

خمینی این مناصب متعلق به 

کیست و با عنایت به مقتضیات 

زمانی چه الگویی برای اداره 

 بهتر آن قابل طرح است؟

روش 

 ای کتابخانه

ان شانی از نظریه افتاء و مرجعیت به عنو

شئوونات ولی فقیه هماهنگی بیشتری با 

بر این اساس کمال . نظریات امام خمینی دارد

رهبری در عصر غیبت و در هنگام استقرار 

در ابالغ فتوا ( ع)حکومت اسالمی جانشینی امام 

و زعامت جامعه اسالمی است، لکن با توجه به 

مقتضیات زمانی و فلسفه مفهوم و شرایط 

جعیت بهره گیری از سازو کار اجتهاد و مر

شورایی و تخصص گرایی در اداره سازمان 

مرجعیت روش مناسبی بوده و زمینه طرح 

ناشی از تمرکز )شبهه بروز استبداد دینی 

در . را منتفی خواهد ساخت( رهبری و مرجعیت

این صورت رابطه رهبری با مرجعیت رابطه 

مدیریت با تخصص بوده و نقش ولی فقیه ایجاد 

اهنگی درون سازمانی و نیز ارتباط با محیط هم

 .خارج از سازمان است

صاحب 

جالل و 

 همکاران

0934 

 و سیاسی والیت ارتباط

 آراء در عرفانی والیت

 عرفانی امام-سیاسی

 (س) خمینی

جایگاه والیت سیاسی و والیت 

عرفانی با توجه به معنای  خاص 

هرکدام در اندیشه سیاسی امام 

 چیست؟( ره)خمینی 

روش گردآوری 

ها  داده

 ای کتابخانه

ها به  و داده

صورت توصیفی 

و استنادی 

مورد بحث قرار 

 .گیرند می

دغدغه اثبات امکان نسبت ( ره)امام خمینی 

والیت عرفانی و والیت سیاسی یا به تعبیری 

کلی اثبات امکان ارتباط عرفان با سیاست را 

نداشته اند و نگاه ایشان به والیت در سیاست، 

نگاهی فقهی بوده است و دغدغه ایشان اجرای 

شریعت اسالم به مدد برقراری حکومت اسالمی 

 . بوده است( ع)معصوم  در دوران غیبت

 

 والیت مطلقه فقيه و حدود اختيارات و نظارتاستخراج اطالعات مقاالت طبقه . 12جدول

نام 

 نویسندگان

سال 

 انتشار
 سواالت تحقيق/ اهداف عنوان

روش 

 تحقيق
 نتایج

خوانساری 

برجله و 

 همکاران

0931 

 اختیارات

ولی فقیه 

 در حکومت

 اسالمی

 : اهداف

 .اصل آن روشن گردد والیت فقیه و -0

. مبانی مشروعیت والیت فقیه بیان گردد -2

اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت معین  -9

مشخص گردد که آیا اختیارات ولی  -4. گردد

 -8. فقیه همان اختیارات معصوم است

مقبولیت و نقش مردم در تحقق حکومت 

رابطه قانون اساسی و  -6. والیی تبیین گردد

به برخی شبهات  -7. شودولی فقیه مشخص 

نظریه انتخاب و انتصاب -5. پاسخ داده شود

والیت فقیه با چند نظام  -3. بررسی شود

 .غربی مقایسه و بررسی شود

 

روش 

 ای کتابخانه

است و ما ( ع)والیت فقیه همان والیت معصومین 

معتقد به مشروعیت انتصابی الهی ولی فقیه به نصب 

فقیه دارای همان  ولی. عام از جهت معصوم هستیم

معصوم است امر والیت ( تشریعی)اختیارات حکومتی 

فقیه امر مطلقه است و امرش با توج به دو قید 

مصلحت و ضرورت و در چارچوب حکم خدا بر قانون 

اختیارات ولی فقیه در قانون . اساسی مقدم است

 .اساسی تمثیلی است نه احصایی

غریب پور 

 جهان آباد
0931 

بررسی آراء 

منتقدان 

والیت 

والیت مطلق فقیه به چه معناست و قلمروی 

 آن تا کجاست؟

مفهوم نظارت و مکانیزم آن در این نظزیه 

روش 

 ای کتابخانه

مستفاد ار ادله والیت مطلق انتصابی است و ثانیا : اوال

فقاهت و عدالت فقیه و نظارت مردمی مانع محکمی 

برای جلوگیری از استبداد این نوع حاکمیت است  
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مطلقه فقیه 

در فقه 

سیاسی 

 شیعه

 چگونه تحقق پیدا می کند؟

آیا این نظریه منجر به استبداد جاکم و سوء 

 استفاده از قدرت نخواهد شد؟

حاکمیت و نقش منشا مشروعیت این نوع 

 مردم در این ساختار چگونه تعریف می شود؟

ثالثا بر اساس اصل تنزل تدریجی و اهداف حکومت 

می، نظریه والیت فقیه به حاکمیت معصومان اسال

 . تر است نزدیک

باوی و 

 هشمت زاده
0976 

والیت 

فقیه، قدرت 

و نظارت از 

دیدگاه امام 

خمینی 

 (ره)

برای جلوگیری سوء استفاده ( ره)حضرت امام 

ولی فقیه از قدرت چه ساز و کاری را پیشنهاد 

 می کنند؟

داوری اخالقی حضرت امام درباره قدرت 

چیست و بر اساس ان آیا نظارت بر ولی فقیه 

 مورد نیاز هست یا خیر؟

 

حضرت امام بر اساس نگرش عرفانی اخالقی خود 

قدرت را ذاتا خیر و کمال و منشاء فساد را عدم 

بنابراین حاکم باید عادل باشد . دانند تهذیب نفس می

اما نظارت بر او الزم . تا از قدرت سوء استفاده نکند

عین حال چون عدالت با خطا منافاتی در . نیست

ندارد ساز و کارهایی برای جلوگیری از خطای ولی 

. ترین آنها مشورت است فقیه وجود دارد که مهم

ویزگی این ساز و کارها این است که برای ولی فقیه 

با این حال حضرت اما با فرض . الزام آور نیستند

ارت ای میان ولی فقیه و نهاد دولت، نظ وجود فاصله

. شمارد بر آن را از سوی مردم ممکن و الزم می

بنابراین حضرت امام ضمن آنکه مانند سنت گرایان 

داند  راس هرم سیاسی را از دسترس نظارت بیرون می

با تفکیک میان جایگاه ولی فقیه و نهاد دولت، به 

مانند نوگرایان امکان نهادینه شدن قدرت سیاسی و 

 .زدسا نظارت بر آن را فراهم می

 هاي کيفی تجزیه و تحليل و تلفيق یافته: مرحله پنجم
 نتایج در و الگوها و مفاهیم سازی شفاف جهت متدولوژی این .باشد می ها یافته از جدیدی و یکپارچه تفسیر ایجاد ترکیب فرا هدف

 تحلیل، و تجزیه طول در(.  2119، 9فینفگلد)است  شده پذیرفته ها تئوری و عملیاتی های مدل ظهور و دانش موجود های حالت پاالیش

 به ( 2007 ) باروسو و ساندلوسکی .اند شده پدیدار ترکیب فرا در موجود مطالعات میان در که کند می جستجو را هایی تم یا موضوعات محقق

 موضوعات اینکه محض به. کند می مشخص موضوعاتی را یا ها تم محقق که طوری به کند، می اشاره" موضوعی بررسی "عنوان به مورد این

 که دهد می قرار موضوعی در را مربوطه و مشابه های بندی طبقه و دهد می شکل را بندی طبقه یک کننده بررسی شدند، مشخص و شناسایی

 دهند می ارائه "کاری فرضیات یا ها تئوری ها، مدل و توضیحات" ایجاد برای را ای پایه و اساس ها تم .کند می توصیف نحو بهترین به را آن

 (. 0931؛ به نقل از استراس و کوربین، 2117،  باروسو و ساندلوسکی)

ها یا موضوعات نیز مشخص شد و در طول  در پژوهش حاضر از همان ابتدای بررسی مقاالت بررسی موضوعی نیز صورت گرفت و تم

بندی مقاالت در یازده طبقه  یی در مرحله قبل به صورت طبقهها تغییرات و اصالحاتی صورت گرفت و نتیجه نها فرایند فراترکیب، در این تم

 . گانه به تصویر کشیده شد و نمایش خالصه مقاالت هر طبقه در جداول یازده

 حفظ کنترل کيفيت: مرحله ششم
 نظر در خود مطالعه در کیفیت حفظ برای را زیر های رویه محقق ترکیب، فرا روش ، بر این باورند که در(0931)استراس و کوربین 

 :گیرد می

تحقیق  در موجود های گزینه برای واضح و روشن توصیف و توضیحات کردن فراهم با تا کند می تالش محقق تحقیق، سرتاسر در -0

 .بردارد را شده اتخاذ های  گام

برای  کند، می استفاده کیفی تحقیق در اصلی مطالعات تلفیق جهت را مستقر های نگرش و رویکردها محقق مناسب، زمان در -2

 (.0376، 8استراس و گالسر)  4نمونه تئوری گراندد فرمال

 . کند می استفاده( CASP ،2116مانند )محرز  و مستقر های برنامه از مناسب، محقق زمان در -9

                                                           
3
 Finfgeld 

4
 grounded formal 

5
 Glaser and Strauss 
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 .کند پیدا را مربوطه مقاالت تا برند می کار به را دستی و الکترونیک جستجوی استراتژی دو هر محقق -4

 .برد می کار به را اصلی کیفی تحقیق مطالعات در شده استفاده کیفیت کنترل های روش محقق، -8

 استفاده فرامطالعات ارزیابی جهتCASP  (2116 )ابزار  از کیفی اصلی، محقق تحقیق مطالعات تحقیق تلفیق کیفیت ارزیابی در -6

 (.0931به نقل از استراس و کوربین، )کند  می

 فراهم کردن با تا کرده است  تالش محقق تحقیق، سرتاسرفرایند های قبل شرح داده شد، در همانطور که در گام در این مطالعه،

  CASPبردارد و در زمان مناسب از ابزار  را شده اتخاذ های  تحقیق گام در موجود های گزینه برای واضح و روشن توصیف و توضیحات

 .استارزیابی مقاالت استفاده شده  جهت( 2116)

 

 ها ارائه یافته: مرحله هفتم

 از ای خالصه. شوند می ارائه قبل مراحل از حاصل های یافته ترکیب، فرا روش از مرحله این ، در(0931)از دیدگاه استراس و کوربین 

 .است آمده 09در جدول  مقاالت و عناوین مقاالت موجود در هر گروه بندی گروه

 

 و عناوین مقاالت موجود در هرگروه مقاالت بندي خالصه از طبقه. 13جدول 

 عناوین مقاالت موجود در گروه گروه ردیف

0 

نقش والیت فقیه  

در نظام جمهوری 

 اسالمی

 

 ملی امنیت با آن ارتباط و فقیه والیت از اطاعت لزوم .0

 انتخابات از بعد بحران بر تأکید با(اسالمی ایران  جمهوری اجتماعی سیاسی ثبات و انسجام در فقیه والیت نقش .2

 (0955 سال

2 

سیر تاریخی در 

 بحث والیت فقیه

 

 

 سیرتاریخی نظریه والیت فقیه .0

 فرایند تحول در نظریه والیت فقیه از مشروطه تا انقالب اسالمی .2

محتوای مقاله بیشتر بر سیر تاریخی تاکید : توضیح اینکه)ظرفیت شناسی والیت فقیه در اندشه سیاسی اهل سنت  .9

 (دارد

 

9 

شبهات مطرح 

شده در بحث 

 والیت فقیه

 گویی به شبهات والیت فقیه و شبهات پیرامون آن و روش پاسخ .0

 تزاحم والیت فقیهان .2

4 

والیت فقیه در 

قانون اساسی 

 جمهوری اسالمی

 

 ها بررسی علل و زمینه های چگونگی طرح والیت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و واکنش گروه .0

 و قانون اساسی والیت فقیه .2

8 
کارکردهای 

 والیت فقیه

 ها بحران در مهار رهبری و والیت فقیه نقش تبیین .0

 ایران اسالمی جمهوری نظام نرم علیه جنگ با مواجهه در فقیه والیت نقش .2

 )انتظار مدینه و فقیه والیت(سازی  تمدن و فقه .9

6 
مبانی بحث 

 والیت فقیه

 فقیه والیت بر آن تأثیر و الهیه والیت عرفانی و مبانی کالمی .0

 فقیه والیت معرفتی مبانی .2

 کریم قرآن در والیت مراتب و مفهوم .9

 قرآنی والیت فقیه -تبیین فلسفی .4

 صحیحه؟ یا مقبوله حنظله، بن عمر روایت .8

 حسینی بهشتی محمد سیاسی اندیشه در فقیه آزادی و والیت ی رابطه .6

7 

مباحث مربوط به 

مشروعیت در 

 بحث والیت فقیه

 وکالمی فقهی ازمنظر درعصرغیبت فقیه والیت مشروعیت واکاوی .0

 مردمی اثبات و الهی ثبوت قالب فقیه در والیت تلفیقی مشروعیت دیدگاه فقهی بررسی .2

5 
مقایسه 

های  دیدگاه

 (ره)خمینی  امام حضرت و نائینی میرزای انصاری، مرتضی مطالعۀ: سیاست فقه از معاصر فقهای خوانش فهم .0

 عبدالرازق و علی( ره)خمینی  امام از دیدگاه سیاست و دین مناسبات تطبیقی مطالعه .2
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صاحب نظران 

مختلف در نظریه 

 والیت فقیه

 حائری یزدی و آیت اهلل جوادی آملی آراء آقای بر تأکید با فقیه والیت کالمی مبانی بررسی .9

3 

نقش مردم در 

 بحث والیت فقیه

 

 با فلسفه سیاسی فارابی( شمسی 04قرن )والیت مطلقه فقیه بررسی تطبیقی جایگاه مردم در اندیشه  .0

 شوراکراسی و شورا بر تاکید با دینی ساالری مردم با فقه والیت سازگاری میزان .2

 رهبری معظم مقام بیانات بر دینی مبتنی ساالری مردم حکومت الگوی .9

01 

بررسی 

های امام  اندیشه

در ( ره)خمینی 

 بحث والیت فقیه

 با تاکید بر اصل والیت فقیه( ره)بین معرفت شناسی و اندیشه سیاسی امام خمینی بررسی رابطه  .0

 (ره)خمینی  اسالم امام جهانی حکومت گفتمان اساس بر والیی؛ نظام جهانشمول مدل تبیین .2

 ((ره)بررسی توصیفی آراء با تاکید بر اندیشه های امام خمینی )بررسی رهبری و مرجعیت در نظریه والیت فقیه  .9

 (س) خمینی امام عرفانی-سیاسی آراء در عرفانی والیت و سیاسی والیت ارتباط .4

00 

والیت مطلقه 

فقیه و حدود 

اختیارات و 

 نظارت

 اسالمی ولی فقیه در حکومت اختیارات .0

 بررسی آراء منتقدان والیت مطلقه فقیه در فقه سیاسی شیعه .2

 (ره)والیت فقیه، قدرت و نظارت از دیدگاه امام خمینی  .9

 

 جمع بندي
با توجه به اهمیت بحث والیت فقیه، در این مطالعه به مرور ادبیات والیت فقیه در منابع داخلی پرداخته شد و با استفاده از روش 

بندی شدند تا پژوهشگران در یک نگاه  مطالعات صورت گرفته در این زمینه دسته( 0931)فراترکیب مطرح شده توسط استراس و کوربین 

 .تا کنون در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است را دریابند اجمالی آنچه

به این منظوردر ابتدا به تعریف اصحالحات و بیان برخی از مفاهیم به کار رفته در بحث والیت فقیه پرداخته شد و سپس در بخش 

در هر . ود شده با این موضوع توام گردیدبا اجرای آن بر روی مقاالت دانل( 0931)روش پژوهش شرح روش فراترکیب  استراس و کوربین 

های مختلف از قبیل عنوان، موضوع، چکیده، محتوا و کیفیت غربال شدند و در نهایت  ها با در نظر گرفتن آیتم نامه مرحله مقاالت و پایان

سیر تاریخی در ( 2ی بحث والیت فقیه؛ مبان( 0: های یازدگانه عبارتند از گروه. بندی موضوعی شدند مانده در یازده گروه، دسته مقاالت باقی

شبهات مطرح ( 8والیت مطلقه فقیه و حدود اختیارات و نظارت؛ ( 4مباحث مربوط به مشروعیت در بحث والیت فقیه؛ ( 9بحث والیت فقیه؛ 

در ( ره)امام خمینی  های بررسی اندیشه( 7های صاحب نظران مختلف در نظریه والیت فقیه؛  مقایسه دیدگاه( 6شده در بحث والیت فقیه؛ 

والیت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛ ( 01کارکردهای والیت فقیه؛ ( 3نقش مردم در بحث والیت فقیه؛ ( 5بحث والیت فقیه؛ 

مطالعات  های تکراری و بررسی نتایج این مطالعه در جهت جلوگیری از انجام پژوهش. نقش والیت فقیه در نظام جمهوری اسالمی ایران( 00

های مطالعاتی در بحث والیت فقیه برای پژوهشگران  گیری بهتر در مورد انتخاب موضوع جهت پرکردن خالء انجام شده در یک نگاه و تصمیم

 .کاربرد خواهد داشت

 . 
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 مراجعمنابع و 

 
انتشارات . ترجمه بیوک محمدی. ها شیوهها و  اصول روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی، رویه(. 0931. )، کوربین، ج.استراس، ا [0]

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 .چاپ اول. انتشارات باور عدالت. مدیریت اسالمی(. 0939. )فروزنده دهکردی، ل [2]

پایان نامه  .لزوم اطاعت از والیت فقیه و ارتباط آن با امنیت ملی(. 0930. )، حاجیعلی، ف.، کالنتری، ا.، افتخاری، ا.حاجیوند، ز [9]

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء، دانشکده الهیات و معارف اسالمی

اجتماعی جمهوری اسالمی  -نقش والیت فقیه در انسجام و ثبات سیاسی(. 0932. )، غفوری، ا.، عابدی اردکانی، م.حبیبیان، ر [4]

ی ارشد، دانشگاه یزد، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم پایان نامه کارشناس(. 0955با تاکید بر بحران بعد از انتخابات سال )ایران 

 .سیاسی

، دانشکده الهیات و (ع)رساله دکتری، دانشگاه امام صادق . سیر تاریخی نظریه والیت فقیه(. 0951. )، باقری کنی، ا.برجی، ی [8]

 . معارف اسالمی و ارشاد

با تاکید بر )نظریه والیت فقیه از مشروطه تا انقالب اسالمی  فرایند تحول در(. 0975. )، فیرحی، د.، حشمت زاده، ب.باباپور، م [6]

 .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی((. ره)دیدگاه امام خمینی 

پایان نامه . نتظرفیت شناسی نظریه والیت فقیه در اندیشه سیاسی اهل س(. 0932. )، بهروزی لک، غ.، شریعتمدار، ر.روحی، م [7]

 .، دانشکده علوم سیاسی اجتماعی و تاریخ(ع)کارشناسی ارشد، دانشگاه باقرالعلوم 

. والیت فقیه و شبهات پیرامون آن به ضمیمه روش پاسخ گویی به شبهات(. 0954. )، عظیم زاده، ف.، شجاعی، ز.مصدق، ن [5]

 .، واحد خواهران(ع)دانشگاه امام صادق 

 .006-53، (00)آموزه های فقه مدنی، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، . والیت فقیهانتزاهم (. 0939. )علوی، ج [3]

بررسی علل و زمینه های چگونگی طرح والیت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسالمی (. 0930. )، روشن، ا.، غفوریف ا.دهقان، ن [01]

 .علوم انسانی، گروه علوم سیاسیپایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد، دانشکده . ها ایران و واکنش گروه

پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه . والیت فقیه و قانون اساسی(. 0939. )، محمودپناهی، م.، کریمی فیروزجایی، ح.عطاری، ح [00]

 .پیام نور استان تهران، مرکز تهران غرب، رشته علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی

. ها تبیین نقش والیت فقیه و رهبری در مهار بحران(. 0955. )ریزی پژوهش و برنامهمعونت  -شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی [02]

 .34-32، (29)علوم اجتماعی، 

فصلنامه علمی تخصصی . نقش والیت فقیه در مواجهه با جنگ نرم علیه نظام جمهوری اسالمی ایران(. 0931. )فتحعلی زاده، م [09]

 .61-97، (91) 5. عملیات روانی

 .97-29، (94) 3. فصلنامه علمی پژوهشی مشرق موعود(. والیت فقیه و مدینه انتظار)فقه و تمدن سازی (. 0934. )سعدی، ح [04]

پایان نامه . مبانی کالمی و عرفانی والیت الهیه و تاثیر آن بر والیت فقیه(. 0930. )، عابدی، ا.، مستقیمی، م.محمدیان، ز [08]

 .رف اسالمیکارشناسی ارشد، دانشگاه قم، دانشکده الهیات و معا

پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه . مبانی معرفتی والیت فقیه(. 0932. )، رهبر، ع.، کواکبیان، م.موسوی کانی، س [06]

 .طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 .85-42، (6) 4. سخن جامعه. مفهوم و مراتب والیت در قرآن کریم(. 0934. )فتحی، م [07]

پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، دانشکده . قرآنی والیت فقیه  –تبین فلسفی(. 0939. )، ح، دانش شهرکی.خلقی، م [05]

 .الهیات و معارف اسالمی
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 .054-067، (09) 7روایت عمربن حنظله، مقبوله یا صحیحه؟ دوفصلنامه علمی پژوهشی حدیث پژوهی، (. 0934. )کالنتری، ع [03]

فصلنامه علمی پژوهشی . ازادی و والیت فقیه در اندیشه سیاسی محمد حسینی بهشتیرابطه (. 0938. )، نظری، م.اردکانی، م [21]

 .86-93، (05) 6. پژوهشنامه انقالب اسالمی

 .095-009، (8) 4سخن جامعه، . واکاوی مشروعیت والیت فقیه در عصر غیبت از منظر فقهی و کالمی(. 0934. )گنج خانلو، م [20]

. ررسی فقهی دیدگاه مشروعیت تلفیقی والیت فقیه در قالب ثبوت الهی و اثبات مردمیب(. 0934. )، نوروزی، م.طباطبایی، س [22]

 .94-8، (78) 21حکومت اسالمی، 

فصلنامه . و علی عبدالرزاق( ره)مطالعه تطبیقی مناسبات دین و سیاست از دیدگاه امام خمینی (. 0934. )، برزگر، م.هزاویی، س [29]

 .074-088، (06) 4 .علمی پژوهشی پژوهشنامه انقالب اسالمی

مطالعه مرتضی انصاری، میرزای نائینی و حضرت : فهم خوانش فقهای معاصر از فقه سیاست(. 0934. )، پورچناری، م.بهنوئیه، ع [24]

 .57-69، (7) 9های سیاست اسالمی،  پژوهش(. ره)امام خمینی 

. ر آراء آقای حائری یزدی و آیت اهلل جوادی آملیبررسی مبانی کالمی والیت فقیه با تاکید ب(. 0932. )، عابدی، ا.کرمی چمه، ا [28]

 .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، دانشکده الهیات و معارف اسالمی

با ( شمسی 04قرن )بررسی تطبیقی جایگاه مردم در اندیشه والیت مطلقه فقیه (. 0974. )، محقق داما، زیبا کالم.منصورنژاد، م [26]

 .امه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسیپایان ن. فلسفه سیاسی فارابی

پایان نامه . شوراکراسی و شورا بر تاکید با دینی ساالری مردم با فقه والیت سازگاری میزان(. 0939. )، جاللی، ر.، امینی، ع.میر، ح [27]

 .سیاسی علوم مرکزی، دانشکده تهران اسالمی، واحد آزاد دانشگاهکارشناسی ارشد، 

دامت )الگوی حکومت مردم ساالری دینی مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری (. 0934. )، شیرازی، ح.، سنجقی، ا.سدیدپور، س [25]

 .34-70، (9) 29فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسالمی، (. برکاته

. تاکید بر اصل والیت فقیهبا ( ره)بررسی رابطه معرفت شناسی و اندیشه سیاسی امام خمینی (. 0934. )، بیات، د.بیات، م [23]

 .098-010، 07دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش سیاست نظری، 

. )ره(خمینی اسالم امام جهانی حکومت گفتمان اساس بر والیی؛ نظام جهانشمول مدل تبیین(. 0934. )، بخشی، م.امامی، س [91]

 .34-68، (08) 4. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه انقالب اسالمی

ارتباط والیت سیاسی و والیت عرفانی در آرائ سیاسی عرفانی امام (. 0934. )، فوزی، ی.، طباطبایی، ف.س صاحب جالل، [90]

پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام (. س)خمینی 

 .خمینی

بررسی توصیفی آراء با تاکید بر اندیشه های )بری و مرجعیت در نظریه والیت فقیه رابطه ره(. 0975. )، تقی زاده، م.عموشاهی، م [92]

 .، دانشکده معارف اسالمی و علوم سیاسی(ع)پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق ((. ره)امام خمینی 

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه، پایان . اختیارات ولی فقیه در حکومت اسالمی(. 0931. )، جوادی، ح.خوانساری برجله، ن [99]

 . دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه فقه و حقوق اسالمی

پایان . بررسی آراء منتقدان والیت مطلقه فقیه در فقه سیاسی شیعه(. 0931. )، یارمحمدیف م.، ارژنگ، ا.غریب پور جهان آباد، م [94]

 .شته الهیات و معارف اسالمی، گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمینامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ر

پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه (. ره)والیت فقیه، قدرت و نظارت از دیدگاه امام خمینی (. 0976. )، حشمت زاده، ب.باوی م  [98]

 .شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

 




