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والیت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق 
 اساسی جمهوری اسالمی ایران

 ***3حیدرنژاد اهلل، ولی**2مرندیپور اصلاصغر فرج، علی*1فیروز اصالنی
 

 ، تهران، ایراندانشگاه تهرانحقوق و علوم سیاسی  یدانشکده استادیار. 1

 ان، تهران، ایردانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران. 2

 ، تهران، ایرانحقوق عمومی دانشگاه امام صادق)ع( کارشناس ارشد. 3
 

 12/4/0411: رشيپذ  01/01/0413: افتيدر

 یدهكچ
ی حکومت نظریات متعددی بیان شده است. از ی سیاسی اسالم در جهت اقامهاندیشهی درباره
ی فقهای معاصر بیان ی والیت شورایی اشاره کرد که برختوان به ایدهی این نظریات میجمله
اند. قائالن این نظر معتقدند که با توجه به ضرورت مشورت در نصوص دینی، والیت داشتن کرده
ی فقها، احتمال استبداد در والیت فردی و... مقتضی است که شورایی متشکل از مراجع تقلید همه

از جمله  صورت جمعی اتخاذ شود.هر عصر تشکیل شود و تصمیمات مربوط به حکومت به
دالیلی که برای این امر اقامه شده، استناد به اهمیت و وجوب شورا در اسالم و روایات است. با 

ی شرعی مبنی بر کنار گذاشتن گونه ادلهی دالیل در فقه امامیه، باید گفت هیچبررسی مجموعه
ی مهی ائبر این در سیرهوالیت شخص واحد و اقبال به والیت جمعی وجود ندارد، مضاف

ای نشده است، بلکه بر عکس اخباری معصومین )ع( و فقهای ماضی نیز به والیت شورایی اشاره
ی در رد والیت شورایی از معصومین )ع( در دسترس است. جدا از روایات و نداشتن پشتوانه

و کارکردی پیش روی والیت شورایی نیز اشاره کرد؛ از جمله  یشرعی باید به مشکالت ساختار
که آرا شود و درصورتیرو میها با مشکل روبهگیریدر مسائل مهم و ضروری، تصمیم اینکه

در  الزموحدت ی اسالمی، بر معطل ماندن امور جامعهمساوی باشد یا اکثریت حاصل نشود، عالوه
گیرد. در حقوق اساسی الشعاع قرار مینیز تحتاست  ی قوام جامعهها، که الزمهگیریتصمیم
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بینی والیت شورایی در قانون اساسی، با گذشت زمان المی ایران نیز پس از پیشجمهوری اس
به نبود مبنای شرعی و عقالیی این نظریه صحه گذاشته شد و بعد  ،بر بروز مشکالت اجراییعالوه

  از بازنگری، از قانون اساسی حذف شد.

 ی، والیت فقیه.حقوق عمومی، حقوق اساسی، شورای مراجع، والیت شورای :هادواژهیلك
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 مقدمه
ضرورت و بداهت لزوم وجود حکومت بر کسی پوشیده نیست، بر همین اساس دین مبین 

تواند این مدعای ی تأمین سعادت ابدی بشری در هر عصری را داراست، زمانی میاسالم که داعیه
این دعوی ی حکومت دارای نظریه و راهکار باشد. ی ظهور برساند که در عرصهخود را به منصه
بینی توحید است، از مدعیات قابل دفاعی است که کمتر در آن تشکیک ترین جهانکه اسالم سیاسی

ی اخیر ندارد، شده است. سیاسی بودن اسالم ارتباطی به سیاسی شدن مسلمانان در یکی دو سده
با آن قرین بلکه صفتی است که با ظهور آن متولد شده و در تمام دوران حیات پرفرازونشیب اسالم 

داری، دارای تئوری ی حکومت و حکومتو همراه بوده است. پس اینکه دین مبین اسالم در حیطه
 آید.شمار میی مخصوص به خود است، از مسلمات بهو شیوه

، شودیشرعی خالصه نم یهااجتماعی که احکام آن در عبادت-اسالم دینی است سیاسی
 .تنظیم جامعه و تأمین امنیت فرد و جامعه استورداری، کش یبلکه بیشتر احکام اسالم درباره

به همین دلیل شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که امت اسالمی به رهبر و زعیم نیازمند است و آن 
)بروجردی،  تعیین آن اختالف نظر دارند یگرچه در نحوها؛ دانندیرا جزء ضروریات اسالم م

هر کس دین را از  است و دین سیاستین اسالم د ،یقتحقبه همین دلیل در  (.22: 1332
 .(232 :1 ، جق1331، خمینی)ا نه دین را شناخته و نه سیاست ر ،سیاست جدا کند

ی حکومتی است. در موضوع خطیر حکومت نیز دین مبین اسالم مستقالً دارای نظریه
 ارائهختلفی را ی حکومتی اندیشمندان مسلمان راهکارهای ماجرای این نظریه ینحوه یدرباره

 یی والیت شورایی است. این نظریه که در چند دههاند که یکی از این راهکارها نظریهداده
منقح و مستقل تبیین نشده است و ابهامات  صورتبه هنوزاخیر از سوی برخی علما ارائه شده، 

قش مشورت و قائالن به این نظریه تأکید بر ن یزیادی در مورد آن وجود دارد. از جمله ادله
ترین جایگاه حکومت اسالمی یعنی عالی شورایی بودنِ ،اهمیت آن است تا با استفاده از آن

 د.نرهبری را اثبات کن
توجه مورد بحث و  درخورشایسته و  میزان بهمجموع تقریرات این نظر در مجامع علمی  

یک  عنوانبهو آن را  بررسی قرار نگرفته است تا با مباحث علمی دقیق بتوان از آن دفاع کرد
ی علمی به کارشناسان و اندیشمندان این عرصه معرفی کرد. در سطور پیش رو به تبیین نظریه
شود. سپس با نگاهی فقهی و موافقان آن پرداخته می ی، پیشینه و ادلهی والیت شورایینظریه

ی موافقان، ن از جمله ادلهی ایرا، ابعاد نهاد والیت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسحقوقی
گیری در ی سیاستگذاری و تصمیمشده برای تشکیل شورای رهبری و نحوهسازوکارهای مطرح

 شود.بیان می آن شورای رهبری بررسی و در نهایت، با نقد والیت شورایی، تالی فاسد
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 . اصالت حاكمیت الهی از منظر اسالم1
چه در تکوین و چه در تشریع منحصر به در اسالم باالصاله حاکمیت حکومت و والیت 

ی موجودات کسی در این حاکمیت شریک او نیست. هدایت همهذات پاك خداوند است و 
تواند در تمام شئون مخلوقات خویش تصرف کرده یا به دست اوست و تنها اوست که می

 (.113-112: 1، ج 1333قانونگذاری کند )منتظری، 

ز طریق انبیا و اوصیا دین خود را به بشر ابالغ کرده و برای بر این اساس، خداوند متعال ا
یت باهلها شئونی از والیت و سرپرستی را در نظر گرفته است. والیت و حاکمیت پیامبر و آن

ی ای از این والیت را به ائمهرو بوده است. براساس کتاب و سنت، خداوند مرتبهینازانیز )ع( 
فرماید: ی مائده خداوند متعال میی مبارکهسوره 22ی . در آیهمعصومین )ع( واگذار کرده است

اند. همان کسانى که نماز برپا ولىّ شما، تنها خدا و پیامبر اوست و کسانى که ایمان آورده
خداوند بالصراحه والیت و حکومت پیامبر اسالم  (1)دهند.دارند و در حال رکوع زکات مىمى

  اعالم کرده است. را )ص(

 صاحبان والیت در عصر غیبت عنوانبهیط الشراجامعقهای ف .2
ی ی عمر بن حنظله والیت و تصدی شیعیان از سوی ائمهبراساس روایاتی چون مقبوله
الشرایط واگذار شده و قبول این تصدی در واقع استیفای معصومین )ع( به فقهای جامع

 (.231: 1333ست )جوادی آملی، ی آنان قرار داده شده ابخشی از تکلیفی است که بر عهده
والیت فقیه را در واقع باید همزاد فقه دانست که درك فقها از آن بسته به شرایط مختلف 

توان به زمان و مکانی، به اشکال مختلفی جلوه پیدا کرده است. با بررسی متون فقهی می
معتقد به  ی حکومت در عصر غیبت پی برد. برای مثال، عالمه حلینظرهای فقها درباره
نویسد: فقیه امین از جانب امام )ع( نصب ی فقهاست و در تقریر آن میوالیت انتصابی عامه

شده و به همین دلیل است که واجب است او را برای اجرای حدود و قضاوت میان مردم 
ی فقها اشاره کرده و . یا اینکه محقق کرکی به نیابت عامه(222: 1333یاری کرد )حلی، 

ی امور نیابت دارد و دادخواهی نزد او و اطاعت الشرایط در همهت فقیه عادل جامعمعتقد اس
(. با بررسی نظریات فقها در ادوار مختلف 121تا: از حکم او واجب است )محقق کرکی، بی

طور کلی بهاما شود که اگرچه علمای شیعه در جزییات اختالفاتی داشتند، مشخص می
 شده و مشهور نزد فقها دانست.ه را اثباتی والیت فقیتوان نظریهمی

ی ی حکومت و والیت فقیه، به نظریهاین نوشتار فارغ از نظرهای عالمان شیعی در زمینه در
« والیت شورایی»اساس این نظریه بر  شود.ی شورای مراجع تقلید پرداخته میوالیت انتصابی عامه
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 ر اجتهاد، شرط مرجعیت نیز لحاظ شده است.باستوار است و در آن عالوه« والیت فردی»ی جابه

 ی والیت شورایی. تقریر نظریه3
این نظریه که توسط برخی فقهای معاصر ارائه شده، تقریرات گوناگونی از آن ارائه شده 

والیت فقهای عادل و مجتهد، یکی از شود. از نظر قائالن این نظریه، است که بدان پرداخته می
الشرایط وجود م است و بدیهی است که اگر بیش از یک فقیه جامعاصول ثابت و استوار اسال

ت داشته باشد، والیت با شورای فقها خواهد بود که کشور و مردم را به اتفاق آرا و در صور
 (.323: 1332کنند )حسینی شیرازی، اداره می نرسیدن به اجماع با اکثریت آرا

ی فقیهان حداقل جهان تشیع توسط همهوالیت شورای مراجع یعنی اینکه جهان اسالم یا 
اند، به شکل شورایی اداره الشرایطی که با اقبال مردمی مرجع فقهی و سیاسی شدهجامع

اند، رضایت مردمی هم دارند، بنابراین شود، چراکه فقها از سوی شارع به والیت نصب شدهمی
: 1333روم کند )کدیور، یک از مراجع حق ندارند مراجع دیگر را از حق شرعی والیت محهیچ
ی شورای شایسته از ( و بر همین اساس رهبری دین که رسالتی الهی است، بر عهده112

ها مورد نظر اکثریت آن است و «و امرهم شوری بینهم»بر مبنای و شریعتمداران اسالمی 
 شورای عالی مرجعیت و رهبری سیاسی تنها از طریق خبرگان واقعی .پذیرش مردم خواهد بود

(. مؤمنان باید از رأی شورا تبعیت کنند که آن 232: 1331قابل قبول است )صادقی تهرانی، 
ی احسن شورا متشکل از علمای ربانی است. تبعیت از قول اکثر شورا مطابق با تبعیت از آیه

 (.123: 3-2ق، ج 1213ی زمر بدان اشاره شده است )صادقی تهرانی، قول است که در سوره
آور است احکام مراجع تقلید است، ت با توجه به اینکه آنچه برای مسلمانان الزامدر این حکوم

پس اگر بنا باشد گروهی وضع قانون کنند، آن گروه باید مراجع تقلید باشند یا اینکه وضع قانون با 
در امور اجتماعی (. 122-122: 111ق، ج 1211ی مجتهد و توشیح او باشد )حسینی شیرازی، اجازه

تشخیص احکام عامه، موضوعات و پیاده کردن آن در جامعه، متوقف بر تأیید شوراى می نیز و عمو
هیچ جایگزینی برای این شورا وجود (. 31: 1331شیرازی، حسینی ) ستاجع تقلید افقهاى مر

را بدون  هاآنتوانند کنند و نمیمردم بعد از تحقیق، مراجع تقلید خود را انتخاب می چراکهندارد، 
ای که از اسباب دیکتاتوری است وجود داشته هیچ قهر و غلبهاینکه  ل تغییر دهند. همچنین بدوندلی

 (.33: 111ق، ج 1211کنند )حسینی شیرازی، تقلید می هاآنباشد، مردم در طول حیات مراجع از 

 ی تاریخی والیت شورایی پیشینه. 3-1
ی والیت فق بین شیعه، در زمینهبا وجود ادعای مذکور که معتقد است مطابق روایات مت

از نظر (، 121: 111ق، ج1211شورای فقها هیچ اختالفی وجود ندارد )حسینی شیرازی، 
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حکومت  یبرخی معتقدند که پیشینهای ندارد. پیشینهتاریخی، والیت شورایی، در متون اسالمی 
بعدی  ین خلیفهکه وی برای تعیی دوم نسبت داد یشورایی را باید به اواخر دوران خلیفه

این نظر را باید به گروهی از اهل  (.121-133ق: 1213)الشاوی، نفره تعیین کردشورای شش
 صحابه اعتقاد به شورا در حکومت دارند. یسنت نسبت داد که با استناد به سیره

که مجالی برای حاکمیت شورا حاصل شد، بعد از رحلت ترین زمانیمهم ،براساس این نظر
)ص( بود. در واقع تطبیق شورایی را که مدنظر قرآن است، باید در اجتماع بعد از  حضرت رسول

رحلت حضرت رسول )ص( برای مشخص کردن وضعیت حکومت بر مبنای قرآن دانست که در 
ی اول را انتخاب کردند. در مورد خالفت آن اجتماع مهاجرین و انصار بر مبنای آیات قرآن خلیفه

ی اجماع یا اغلبیت و به تعبیر بهتر تصمیم اهل حل و وسیلهرأی شورا به ی دوم و سوم نیزخلیفه
نفره تشکیل و خلیفه تعیین شد. ی سوم، شورای ششعقد صورت گرفت که در مورد خلیفه

 (.122-133ق: 1213بن ابی طالب نیز با شورا محقق شد )الشاوی، طورکه خالفت علیهمان
توان چیزی بیشتر از شورای داوری برای را نمی هنفرششولی حقیقت این است که شورای 

تواند بر اینکه از منظر فقه امامیه، فعل صحابه نمی، مضافبعدی دانست یانتخاب خلیفه
ی بعدی ی دوم برای انتخاب خلیفهای که خلیفهنفرهآور باشد. در مورد شورای ششحجت

دم است، چرا تبعیت عام صورت تشکیل داد، نکاتی شایان ذکر است: اگر بنا بر آرای مر
نفری چرا؟ و اگر شورا باید برگزیند نگرفت؟ و اگر بنابر انتصاب است، شورای شش

های معروف دیگر در میان مسلمین نیز بودند. همچنین اگر این شش نفر مشمول شخصیت
شته تواند دارضای پیامبر )ص( بودند، پس تصریح نارضایتی پیامبر تا آخر عمر چه مفهومی می

 (.331: 1، ج1332باشد و... )مکارم شیرازی، 
اگر پیامبر اسالم )ص( در نظر داشت که پس از او شورا اساس حکومت اسالمی باشد و 

ی شرایط گزینش اعضای باید در زمینهمی دیتردیبرهبری انقالب از این طریق برگزیده شود، 
ضابطه و قانون شورا اظهار نظر شورا و چگونگی انتخاب و مدت اعتبار آرا و در یک کالم، 

یی را برای شوراتوان گفت که پیشوای اسالم نظام کرد، چراکه در غیر این صورت نمیمی
دهد که رسول حکومت پس از خود برگزیده است. بررسی دقیق تاریخ اسالم نشان می یاداره

را برای  و در هیچ موردی نظام شورایی و حدود و مشخصات تشریعی آن گاهچیهخدا )ص( 
تأکیدی که قرآن و احادیث اسالمی بر مشورت در کارها دارد، حتی  یمردم بیان نکرد. با همه

و سنت  در کتابی روش حکومت شورایی و ضوابط و چگونگی آن مسئلهبرای یک بار هم 
تردید اگر پیامبر اسالم )ص( سخنی در این زمینه فرموده بود، در مطرح نشده است. پس بی

بزرگان  یسالمی یا در ذهن مسلمانان صدر اسالم یا الاقل بازتاب آن در اندیشهاحادیث ا
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ی نظام نه تنها کمترین اثری از نظریه کهیدرصورتشد. اصحاب آن حضرت مشاهده می
مسلمانان صدر اسالم موجود نیست، بلکه خالف  ینبوی، حتی در اندیشه یشورایی در سیره

های مسلم کنیم. نوشتهل و دوم برای تعیین رهبر آینده مالحظه میاو یآن را در اقدام دو خلیفه
اول و دوم، خودشان را در تعیین رهبر آینده، محق  یدهند که خلیفهتاریخی نشان می

را « نظام شورایی»دانستند و کسی هم در مقام اعتراض به آنان نگفت که پیامبر اسالم )ص( می
 (.231: 1333شهری، مدی ریاساس تعیین رهبر قرار داده است )مح

ای جدید دانست که تنها در میان معاصران، برخی فقیهان به این نظر این نظریه را باید نظریه 
برخی اندیشمندان  چراکهکلی نیست،  طوربهاند. البته جدید بودن، به معنای انکار شورا رسیده

 اندکردهمل فقه مطرح شورای علمی فقاهت را به معنای تخصصی کردن در جهت ترقی و تکا
 ی والیت شورایی و متفاوت از آن است.( که سابق بر نظریه113: 1331)مطهری، 

 ی قائالن والیت شورایی. ادله3-2
 گیرند تا آن راکار میی را بهی شورایی بودن دالیلنظریهاین دسته از فقها برای دفاع از 

، فقهای معاصر داردتاریخی ن یشیعه پیشینهآنکه در فقه  بای شورایی بودن نظریهکنند. اثبات 
 .دشوها اشاره میبرخی از آن بهاند که اثبات آن ایراد کرده برایهایی را دالیل و استنباط

 وجوب مشورت. 3-2-1
ی شورا و لزوم مشورت در ی قائالن به نظر والیت شورایی تمسک به آیهترین ادلهاز مهم

 اند.ومت است که با تقریرات مختلف آن را بیان کردهی امور از جمله امر خطیر حکهمه
توان به این آیات آیات و روایات متعدد داللت بر لزوم شورایی بودن دارد؛ از جمله می

اید، خدا و پیامبر و اولیاى امر خود را اطاعت کنید )نساء: اشاره کرد: ای کسانى که ایمان آورده
بر اینکه باید منتخب ، مضافاست ایت خداوندحاکم اسالم کسی است که مورد رض (2)(23

فرماید: و کارشان در میانشان مشورت ی قرآن که میی شریفهدلیل آیهاکثریت مردم باشد، به
عمران: فرماید: در کارها با آنان مشورت کن )آلی دیگر میو در آیه (3)(33)شوری: است 

داری صحیح نیست. بدون شورا، حکومتدهد که . اطالق این دو آیه چنین نتیجه می(2)(123
اگر دلیلی بر عدم وجوب شورا در موردی وجود داشت، شورا در آن مورد واجب نیست، و اال 

که وجوب شورا در حکومت به عینیت  است ظاهر آیه داللت بر وجوب دارد، و به همین دلیل
ک مثل گرفتن (. وقتی مشورت در کار کوچ313-313: 2ج ،ق1213رسد )حسینی شیرازی، می

(، چطور در امور سیاسی که پیشرفت امت در آن است 233طفل از شیر پسندیده است )بقره: 
ی مشورت باشد و حسب همین موازین مشورت مهم نباشد؟ پس الزم است هر امری بر پایه
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 (. 33ق: 1213شود )حسینی شیرازی، عنوان اصل مطرح میاست که والیت شورایی به
ی ضرورت مشورت وارد شده است. در قرآنی، روایات متعددی دربارهبر مؤیدات عالوه

تاریخ اسالم، حضرت رسول )ص( و ائمه در مورد امور متعدد، به مشورت با دیگران پرداخته 
کسی مشورت کند مگر  باکس نیست که است. از پیامبر اسالم )ص( نقل شده که فرمودند: هیچ

البالغه آمده است، حضرت علی )ع( ه در شرح نهجسوی رشد هدایت گردد. و چنانچآنکه به
: و اگر حکمی واقع شود که بیان آن در کتاب خدا و دلیلش در سنت ندبه طلحه و زبیر فرمود

 (331-323: 2ج ،ق1213)حسینی شیرازی، نباشد، من با شما مشورت خواهم کرد 
اللهم ارحم »ی والیت فقها روایت حضرت رسول )ص( است که فرمودند: از دیگر ادله

با علمای »که حضرت فرمودند: است روایات لزوم مشورت از جمله این و همچنین« خلفائی
)حسینی شیرازی، « که تصمیم گرفتید بر خداوند توکل کنیدصالح مشورت کنید و زمانی

توان به سایر روایات کلی مورد می ذکرشده(. از دیگر مستندات 113و111: 111ق، ج 1211
ی عمربن حنظله اشاره کرد )حسینی شیرازی، همچون روایت ابی خدیجه و مقبولهاستناد فقها 

 مورد در منحصر(. براساس همین روایات، اسالم لزوم تبعیت از قانون را 22: 33ق، ج 1211
ی تقلید ی شورا حاکم بر ادلهداند، زیرا ادلهمرجع تقلید یا قول اکثریت فقها می قول مجتهدِ

 (.122: 111ق، ج 1211، است )حسینی شیرازی
البالغه که فرمودند: شورا حق مهاجرین و ی حضرت علی )ع( در نهجهمچنین فرموده

انصار است، پس اگر مردی را به امامت انتخاب کردند رضایت خداوند در آن است و اگر 
اید به کسی با دشنام و یا بدعتی از جمع آنان جدا شد، بایستی او را بازگردانند و اگر نپذیرفت ب

( 311: 2ق، ج 1213جرم پیروی از غیر راه مؤمنان با او از در جنگ درآمد )حسینی شیرازی، 
نیز مستمسک اثبات  ی خاص از جانب حضرت صادر شده استدر شرایطکه این موضوع 

والیت شورایی قرار گرفته است، با این استدالل که چون شرکت دادن تمام امت در انتخاب، 
جایی معتبر  در را عقد و حل اهل رأی روایتاین  حضرت دراست،  امری دشواری بوده

 همانند ییرو شوراازاین .اند که عموم مردم رأی اهل حل و عقد را پذیرفته باشنددانسته
نفره نقشی در حکومت ندارد، چراکه شورای وارده در کتاب و سنت شورای شورای شش

 (.312: 2ق، ج 1213همگانی است )حسینی شیرازی، 

  یری و احتمال استبدادخطاپذ. 3-2-2
که  کندشورایی بودن رهبری چنین استدالل می یصادقی تهرانی درباره اهلل محمدآیت

در زمان غیبت در اختصاص شوراست و بس. آن هم چون رهبری والیت تقلیدی و سیاسی 
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و ائمه بر اولویتی که رسول  دارای نه والیت مطلقه است و نه ،صددرصد مصون از خطا نیست
. است اند؛ بلکه والیتی است اضطراری در زمان غیبت که احیاناً قابل عزل بودهمؤمنان داشته

)صادقی  االطاعه استالزم ،گرچه مادامی که دلیلی قاطع بر خطای شورای رهبری نباشدا
اسالم براى د که در این زمینه معتقدنهم اهلل سید صادق شیرازی آیت (.123: 1333تهرانی، 

را کنار  یحزبحکومت وراثتى، سلطنتى و تک یجلوگیرى از ظلم، استبداد و خودکامگى شیوه
اکثریت با  و صورت شوراکشور اسالمى را نسبت به غیرمعصومین به یگذارده و مقدرات اداره

شوراى فقهاى مراجع که تنها نهاد داراى مقام پیشوایى شرعى در اسالم بعد از امامان  به ،آرا
  (.33: 1331شیرازی، حسینی ) داده است ،باشدمىمعصوم 

 فقها در شورا ی. جمع صفات برجسته3-2-3
که:  کندیاز علما استدالل م یکی ،یقانون اساس یبازنگر یمشروح مذاکرات شورا در

 یبرجستگ یصفت کیدر  یکیهر  طیشرا نیواجدمثالً سه نفر  که گونهاین افتدیاتفاق م یگاه
 یگریو در د یکی آنو در  هصفت برجست کی این فرددر  نکهیا یبا مالحظه کهیطوربه ،دارند

 یبهتر است برا طیشرا نیکه در ا کنندیم دایپ یتساو باًیذلک با هم تقرمع ،هم به همین نحو
کل امور  یشود )اداره لیتشک طیشرا نیمتشکل از واجد ییشورا هایبرجستگ نیجمع ب
 (.1223: 1333 ،یاسالم یشورا مجلس یو روابط عموم یفرهنگ

 حکومت غیرشورایی و عزل سایر مراجع. 3-2-4

نایبان  هاآن چراکههستند،  هاآنقوام حکومت اسالمی به شورای مراجع است که مردم مقلد 
رو وجهی ندارد . ازایناندکردهرا به حکومت و خالفت نصب  هاآنائمه )ع( هستند که ائمه )ع( 

ی پیامبر )ص( است. پس الزم مستلزم عزل خلیفه چراکهز مراجع باشد، که حکم از آن بعضی ا
 (.33: 111ق، ج 1211شریک در حکم باشند )حسینی شیرازی،  هاآنی است که همه

 . سازوکارهای تشکیل شورای رهبری3-3
شده است. در یک تقریر  بیانبه چند صورت  ی تشکیل شورای فقها در این نظریهنحوه
( ریاست دولت اسالمی واجب است که عج) در زمان غیبت امام زمانه شود کبیان می

 یهای علمیهن در حال حاضر به این صورت است که حوزهآصورت شورا باشد و کیفیت به
پس اگر آن بزرگواران بر یک شخص اتفاق ، بزرگ، امور مهم را به مراجع تقلید ارجاع دهند

تعدد مراجع ولی در صورت  ،بر عهده خواهد داشتاو مسئولیت دولت اسالمی را  ،نظر داشتند
 حکومت اسالمی را بر یصورت شورایی والیت و ادارهآن بزرگواران به یمجموعه، تقلید

 که درشود (. یا اینکه در جایی دیگر بیان می33ق: 1211، )حسینی شیرازید گیرنعهده می
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 یهمه و است مراجع ورایشصورت به اسالمی حکومت یاداره ما زمان مانند غیبت عصر
ند. پس اگر در بالد اسالمی مثالً ده مرجع تقلید وجود داشته هست شورا این عضو تقلید مراجع
 دگیرامور حکومت اسالمی با مشورت آنان انجام می آنان جز شورا هستند و یهمه، باشند

ی بزرگ، لمیههای عدر تکمیل این تقریر بیان شده که حوزه(. 323: 1212)حسینی شیرازی، 
ی امت اند، ارجاع دهند. پس اگر همهامور مهم را به مراجع تقلید که حائز شرایط شرعی الزم

بر مرجع اتفاق نظر داشتند، او مسئولیت دولت اسالمی را بر عهده خواهد داشت، مانند 
زمان شیخ انصاری یا میرزای شیرازی وجود داشت، و اال در صورت تعدد  در شرایطی که

صورت شورایی والیت بهشوند، های علمیه انتخاب میع تقلید، مراجعی که توسط حوزهمراج
   (.32: 111ج  ق،1211گیرند )حسینی شیرازی، می بر عهدهی حکومت اسالمی را و اداره

، به این دلیل که روشی استهای انتخاب شورا انتخاب اهل حل و عقد بیان شده از دیگر روش
شود، عی از انتخابات است که حسب رضایت مردم به انتخاب منجر میشده و خود نوشناخته

: 33ق، ج 1211که این روش در تاریخ اسالم مورد استفاده بوده است )حسینی شیرازی، گونههمان
در عبادات و معامالت و  هاآنی اعضای مجلس منتخب، از مراجع تقلیدند، که مقلدان همه (.23

و... رأی  اقتصادکنند، اما در امور عمومی چون جنگ و صلح، لید میشبیه به آن از مرجع خود تق
 (.33: 111ق، ج 1211اکثریت شورا مالك اعتبار است )حسینی شیرازی، 

اعم از افضلیت یکی و عدم آن، در تقریر نهایی این نظر باید گفت که در هر صورت )
ی شود، همهقلید یافت میجا که اغلب بیش از یک مرجع تتوافق بر یکی و عدم آن( از آن

 (.112: 1333اعضای شورای مراجع تقلید والیت دارند )کدیور،  عنوانبه هاآن
نسبت به مرجع تقلیدی که عضو شورای رهبری نیست نیز در صورت اختالف نظرش با شورای 
رهبری گفته شده که مقلد او در دوران امر بین اطاعت از مرجع تقلید خود و اطاعت از شورای 

 (.313: 2ق، ج 1213رهبری، ظاهراً باید از شورای رهبری مراجع تقلید پیروی کند )حسینی شیرازی، 

 گیری در شورای رهبریی سیاستگذاری و تصمیم. نحوه3-4
یک روش  شده است:به دو شیوه اشاره  ،گیری شورای مراجع تقلیدتصمیم یدر مورد نحوه

حسینی شیرازی، ) ندکناعمال والیت می یامسئلهاینکه شورای مراجع به اکثریت آرا در هر 
رو اگر پنج نفر از فقهای عضو و احتمال قرعه مطرح نبوده و منتفی است، ازاین (323: ق1212

شورای مرجع نظری داشتند و چهار نفر دیگر بر نظر دیگری بودند، برای گروه اقلیت حق 
ال سبب انشقاق و اختالف امت خواهد دلیل لزوم تحکیم شوراست و امخالفت وجود ندارد که به

ی جمع شدن مراجع تقلید بالد مختلف، بدین (. نحوه33: 111ق، ج 1211حسینی شیرازی، شد )
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فرستند که نظرهای یمنمایندگان خود را به شورایی واحد  هاآنصورت است که هر کدام از 
که اکثریت حاصل شد، رأی کنند. زمانییممراجع را منتقل و گزارش جلسه را به مراجع ارسال 

شورای  در روش دوم(. 33: 111ق، ج 1211گیرد )حسینی شیرازی، حاصله مورد تنفیذ قرار می
، یکی از مراجع یشئون اقتصادی به عهده رد.یگمراجع تقلید با توزیع امر بین اعضا تصمیم می

 (.23ق: 1213، شیرازی )حسینی خرآمرجع دیگر و همین گونه تا  یشئون نظامی به عهده
ی مسلمانان اعم از شیعه و سنی، دو شورا منظور حکومت بر همههمچنین بیان شده است که به

امور خاص شیعیان و  ،شورایی از مراجع تقلید شیعه و شورایی از عالمان اهل سنتتشکیل شود: 
ز این وفصل کنند و امور مشترك شیعه و اهل سنت را شورایی متشکل ااهل سنت را جداگانه حل

کنند. مردم در امور غیرعمومی از مراجع خود تقلید دو شورا با رعایت اکثریت هر دو تدبیر می
 (.112: 1333نمایند )کدیور، کنند و در امور عمومی تنها از رأی شورای مرجعیت تبعیت میمی

  رهبری شوراییی . نقد و بررسی نظریه3-5
 شود.ذیل بررسی مینظریه در قالب محورهای ارزیابی و نقد این 

 . جایگاه مشورت در حکومت اسالمی3-5-1
از دیدگاه اسالم، مدیر شایسته کسی است که در عین دوری از استبداد و بها دادن به آرای 

گیری و عمل، ، هنگام تصمیمنظرصاحبو  فکرخوشدیگران و مشورت گرفتن با افراد 
گوید، درست است، داد آنچه مشاور می استقالل خود را حفظ کند؛ بدین معنا که اگر تشخیص

دهد، قاطعانه اجرا کند. بدان عمل کند و اگر نه، هرچه را که خود، حق و درست تشخیص می
کرد که رأی خود را بر امام علی )ع( تحمیل کند، امام به او عباس اصرار میای که ابندر قضیه

در آن بیندیشم و تصمیم نهایی  فرمود: تو حق داری نظر مشورتی خود را به من بگویی و من
ی مهمی که در ذیل نکته (2)را بگیرم، اما اگر من با رأی تو موافق نباشم باید از من اطاعت کنی.

مشاور نه تنها حق ندارد که نظر خود را بر رهبر تحمیل کند، بلکه کالم امام آمده این است که 
کسانی که همچون او فکر  یهمه گیری و اعالم رأی از طرف رهبر، مشاور وپس از تصمیم

 . (323: 1333شهری، کنند، باید مانند مردم، برابر رأی و نظر رهبر عمل نمایند )محمدی ریمی
 ده،یپسند یکارشناسانه امر یریگمیصورت شور و مشورت و تصمانجام دادن کارها به

 یخوبشورا، به یهمسئل یو نقل یعقل لیاما با دقت در دال است اسالم دییمعقول و مورد تأ
مراحل حتی  یکه شورا در همه ستیمعنا ن نیهرگز بد امور، ییکه انجام شورا شودیروشن م

 گیری در سطح کالن پسندیده و معقول است؛ بلکه مراداظهار نظر قطعی و تصمیم یدر مرحله
بی عقل جمعی مسلمانان و تحقیق و مشورت بررسی و ارزیا یلهیوساین است که کارها به
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اعضای طرف  یهمه نکهیگیری نهایی به مرکز احیای آن ارائه شود؛ نه او برای تصمیم شده
 یشیوه :این کار به دالیل زیر مردود و ناممکن است .مشورت در این مرحله نیز نظر دهند

را به )ص( پیامبر  نکهیاست. خداوند پس از ا نشدهرهبری شورایی در آیات و روایات تأیید 
و در کار]ها[ با آنان مشورت کن، و چون تصمیم گرفتى بر »فرماید: می ،رش کردمشورت سفا

در آیه توصیه شده است که والیان امور از پیامبر که ولی امر . (3)(12 :عمران)آل« خدا توکل کن
مشورت کنند و سپس  نظرانصاحبمسلمانان است گرفته تا جانشینان او در امور والیی با 

کند که صراحت داللت میاین عبارت به(. 2: 1333ی سازند )شهریاری، تصمیم خود را عمل
 تصمیم نهایی با خود پیامبر است آن حضرت باید حرف آخر را بزند.

 ی شوریداللت آیه. 3-5-2

( اشعار به امر جمعی مؤمنان دارد، یعنی اموری که 33آیه و امرهم شوری بینهم )شوری: 
نفع باشند. اگر حکم این آیه حکم یذی که همگی در آن اگونهبه، استمربوط به کل جامعه 

کنند و استدالل به این آیه خود، مشورت میبه عامی باشد، این است که مؤمنان در امور مربوط 
ی حکومت و رهبری جامعه وقتی درست است که نخست اثبات شود که امر بر مسئله

الناس توان گفت که چون حکومت، جزء امورحکومت، امور مردم است. در این صورت می
شود و کنند، پس حکومت با مشورت مردم تشکیل میاست و مؤمنان در امور خود مشورت می
(. امر حکومت و 223: 1333گردد )جوادی آملی، زمامدار، با مشورت جمهور تعیین می

 شود.ی شمول این آیه خارج میی امراهلل است نه امرالناس و تخصصاً از دایرهقانونگذار
در عصر غیبت، والیت در دست فقیه  و، والیت عامه از آن خداوند است، شرعی طبق نصوص

 است کرده ترك را آن حکم اسالم شریعت که است مواردی در شورا محل. است الشرایطجامع
بنابراین محلی برای طرح  (3)ای که نسبت به آن دستور رسیده است.الفراغ( نه در حوزهمنطقۀ)

 (.111ق: 1333ماند )حسینی حائری، ی رهبری شورایی و انتخاب از جانب امت باقی نمیمسئله
شود، چراکه سیاق آیات ریفه الزامی به وجوب شورا برداشت نمیی شبر اینکه از آیهمضاف

ها مانع از داللت بر وجوب است. سیاق آیات حاوی تعالیم اخالقی است که بعضی از آن
واجب و بعضی مستحب است و برخی دیگر در شرایطی واجب و در شرایطی واجب نیستند 

ه در این است که به اوصاف که این سیاق موجب تزلزل داللت بر وجوب است. ظهور آی
ی مؤمنان در زمان صدور آیه اشاره دارد که واضح است در آن زمان ولی امر مسلمین برگزیده

حضرت رسول )ص( بوده و آیه هیچ والیتی برای غیر ایشان )اعضای شورا و لزوم تبعیت از 
 (.131-123ق: 1333کند )حسینی حائری، آنان( اثبات نمی
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 رط مرجعیت. زائد بودن ش3-5-3
عنوان شرط واجب برای احراز مقام والیت، شرطی اضافه رسد شرط مرجعیت بهنظر میبه
عمر بن حنظله، صرفاً  یحدیث مقبوله ژهیوبه ،شودزیرا آنچه از روایات استفاده می ،باشد

فقاهت و  ، همانالهیاطالع از قوانین  .اطالع و آگاهی از احکام و قوانین الهی شرط شده است
آگاهی از  ،)غیر مرجع( وجود داشته باشد فقیهی کهیبدیهی است وقت اجتهاد است نه مرجعیت.

وضع زمان و حسن تدبیر و درایت و شجاعت، مقدم خواهد بود بر مرجع تقلیدی که این 
شرط اساسی است، فقاهت است نه  هیفقیها را نداشته باشد. پس آنچه برای ولویژگی

یت بودن مراجع، نباید مرجعیت را شرط الزم برای امامت مسلمین با وجود در اولومرجعیت. 
جدیدی است که مالك شرعی ندارد و در تعابیر و  یمرجعیت مسئله چراکهمحسوب کرد، 

 (.22: 2، ج 1333ی مرجعیت مطرح نیست )هاشمی، مسئلهمدارك 

 نهی از شرکت در حکومت در روایات. 3-5-4
نشده و شرکت در حکومت در روایات متعددی ایی تأیید رهبری شور یدر روایات نیز شیوه

: امام رضا )ع( در این کند)ع( نقل می مانند روایتی که شیخ صدوق از امام رضانهی شده است، 

زمان دو [ بگوید: چرا درست نیست در روى زمین در یکاىو اگر ]پرسندهفرمایند: زمینه می

که یکى از آنها شود: براى جهات مختلفى خش گفته مىنفر یا بیشتر پیشوا و امام باشد، در پاس

ا دو تن افعال و فعل و تدبیرش یکى است و اختالف ندارد، امّ ست که شخص واحدا این

دیده نشده و تا کنون  نظر نخواهند بودو در تمام امور همدیگر مختلف است تدبیرشان با یک

باشد و خواسته هر دو بدون هیچ رأیشان مختلف نهستند متصدّى امرى دو نفر که  است که

اطاعت از هر دو واجب و  زمانیکه دو نفر در زمان واحد امام باشندو  گونه اختالفى یکى باشد

اختالف و تنازع  میان امت،تردید بر اطاعت دیگرى نبود، پس بى مقدماطاعت هیچ یک  بود و

 (.212: 2ج ،1333، ابن بابویه... )انجامدفساد مىه و کشمکش ایجاد گشته و کار ب
با مراجعه به روایات متعددی که در نفی شرکت در حکومت و رهبری رسیده است، از 

شود که امامت در شخص واحد متمرکز است لحن سؤال و جواب در این روایات مشخص می
جا که در این و بحث حکومت شورایی که براساس اکثریت عمل کنند، مطرح نیست. از آن

حصر به شخص واحد دانسته، پس جایی برای بحث در مورد شورای روایات حکومت را من
ماند، همچنین اینکه روایات مذکور بین رهبری فردی معصوم و غیرمعصوم  رهبری باقی نمی

 (.222-222ق: 1222اند )حسینی حائری، کردهصورت کلی ذکر تفکیک قائل نشده و آن را به
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 ی حضرت امیر )ع(رد استدالل به نامه. 3-5-5
قائالن والیت شورایی ذکر شد، یکی از استنادات موافقان، کالم حضرت  یادلهکه در طورهمان

است که حضرت، شورا را حق مهاجرین و انصار دانسته و از  البالغهنهج 23 یامیر )ع( در نامه
مان بیعت کردند با ه گانهسهفرمایند: همان کسانی که با خلفای و می کنندیممخالفت با آن منع 

 شرایط با من بیعت نمودند، پس نه حاضران حق فسخ یا مخالفت دارند و نه غایبان حق رد. 
ای به وصیت پیامبر )ص( و روایات بسیاری که سند باید گفت امام )ع( در این عبارات اشاره

 توانست با انکار کردن از کنار آن بگذرد. ولیمعاویه می چراکهکند، روشنی بر امامت اوست نمی
ی خالفت خلفای پیشین چیزی نبود که بتواند آن را انکار کند. در واقع استدالل امام )ع( یک مسئله

گیرد و با آن ضد وی استدالل میاستدالل به اصطالح جدلی است که مسلمات طرف مقابل را می
 توانستنمیدانست، کند. در اینجا معاویه که خود را از طرفداران حکومت خلفای پیشین می

را برای خالفت انکار کند. مطابق با سنت آن زمان اگر مهاجرین و انصار  هاآنچگونگی گزینش 
امام )ع(  رونیازا، شناختندیمغایبان و دورافتادگان آن را به رسمیت  کردندیمکسی را انتخاب 

 (.31:3، ج 1331افزاید که شورا تنها از آن مهاجرین و انصار است )مکارم شیرازی، می
منصوص بودن امامت را رها و امامت را به  ینباید استدالل کرد که امام )ع( مسئله پس

در علم  آنچهشورا واگذار کرده و آن را امری شورایی دانسته است، بلکه حضرت )ع( مطابق با 
، در جدل با طرف مقابل، از مسلمات استفاده کرده است تا معاویه در برابر شودیممنطق بیان 

 داشته باشد.آن پاسخی ن

 والیت مطلقه و احتمال استبداد. 3-5-6
محض فقیه نیست، بلکه مقصود رهبری مسلمین  یوالیت فقیه به معنای حاکمیت اراده

 شئونامور امت اسالمی در تمام  یدر تمامی ابعاد دینی، سیاسی، اجتماعی و اداره هیفقیولتوسط 
دارد که رهبر مسلمان باید در راستای این و ضوابطی  هاچارچوب. البته این اداره، هاستآن

عدالت، ایمان، تقوا، و معرفت کامل دین و نیز  یضوابط حرکت کند؛ ضوابطی همچون ملکه
دینی و نیز در برخی موارد،  یهای کلی جامعهبراساس تشخیص موضوع و درك مصلحت

ها و و خصلتبراساس مشاوره با عقالی متشرع و اهل بصیرت که با توجه به این شرایط 
با  رشد و...بزرگانی همچون فارابی، ابن رونیازاپردازد. مقتضیات به صدور و بیان حکم می

کنند. از این اختیارات مطلق را به رهبری جامع شرایط واگذار می تصریح به مطلقه بودن والیت،
یم، متأله و دیدگاه فرد اندیشمندی همچون فارابی، اختیارات مطلق و وسیع رهبری به فردی حک

شود. او باید فردی خردمند و فرزانه باشد تا خردمندی و اهل بحث و درك و معرفت واگذار می
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 (.311: 1331دینی و متدینان گردد )نوایی،  یفرزانگی او سبب رشد حرکت جامعه
ایط رهبر در شر برای های مذکور کهعدالت و تقوا دو ویژگی الزم برای رهبر است. ویژگی

های سیاسی جهان متمایز است و آن را از سایر نظام فردمنحصربهکامالً  ان مطرح شدهنظام ایر
و دارای صیانت نفس باشد، از خودخواهی و  خداترس ،شک وقتی رهبر کشوریسازد. بیمی

ای برای جلب رضایت خداوند و انجام کند و حکومت را وسیلهپرهیز می خدا شدنتسلیم غیر 
ی )محسنی و اندوزمالرصتی برای ارضای نفسانیات و هواپرستی و ستم و داند و نه فوظیفه می

یا حاکم عادل، عامل  هیفقیولکنترل درونی، در  یبر قوه(. ضمن اینکه عالوه33: 1333نجفی اسفاد، 
کنترل متعدد است: فقها و رقبای دیگر، قانون اساسی و منابع دینی و خبرگان و شوراها آگاهی و 

. عامل درونی عصمت، و عامل بیرونی نظارت استی مردم و مطبوعات در میان نظارت و بیدار
نیز که در قرآن در قالب امر به معروف و نهی از منکر تشریع شده است، وجود  هاآنمردم و دعوت 

همین نظارت است که در صورت جدایی از عدالت یا صفات کلی رهبری، حاکم را  (3)دارد.

آورد نماید و مراحل انتظار و تقیه و قیام را برای درگیری فراهم میزم میغاصب و مبازره با او را ال
(. خالصه آنکه، استبداد و هر عنوان ضد ارزشی دیگر که محکوم عقل 231: 1332حائری،  یی)صفا

یک انسان عادل شد،  یاست، مولود جهالت عملی است و اگر فقاهت جامع و درایت کامل، ملکه
مصون است، احتمال تحول از عصمت به جور و ظلم،  تغییر حاالت آسیب از ،چون انسان معصوم

ضعیف  هرچنداحتمال چنین تحولی در انسان عادل غیرمعصوم  ی او اصالً مطرح نیست، ولیدرباره
ی، و نادرباشد، احتمالی سنجیده است. برای صیانت امت اسالمی از آسیب چنین تحول محتمل 

 مر آن از یک سو و نظارت دائمی آحاد مردم از سوی دیگرحضور مجلس خبرگان و نظارت مست
حتمی است  شانای بر ایکه نه تنها چنین حقی برای آنان محرز است بلکه، چنین وظیفه وجود دارد

 (.232: 1333ی آملی، ضامن حراست نظام اسالمی از هر گونه خطر احتمالی خواهد بود )جواد و

 های مراجع پاسخ به جمع مزیت. 3-5-7
کند که گاهی ممکن که بیان شد یکی از اعضای شورای بازنگری استدالل میگونههمان

است هر یک از مراجع برجستگی خاصی داشته باشند که دیگری از آن محروم است و با 
این یک »ها را جمع کرد که در پاسخ به آن بیان شد که: توان این مزیتتشکیل شورا می

 کنیم که اگر سه نفر کنار هم گذاشتهاه است که ما خیال میای است که ظاهراً اشتبمسئله
شود. بنابراین هم فقاهت بیشتر هست، هم تدبیر بیشتر هست، اند، این سه نفر یک نفر میشده

این جور نیست اکثریت تصمیم بگیرند، اکثریت هم دو نفر هستند یا جمعاً اگر اتفاق نظر باشد. 
سا باز در اقلیت قرار بگیرد. بنابراین، این خیال که اگر به آن کس که تدبیرش بیشتر است چه ب
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هم ضمیمه شدن کانه این جمع هر سه مزیت را واجد خواهد بود درست نیست. بلکه چه بسا 
 فرهنگی امور کل یاداره« )ها به وجود خواهد آمدبه خاطر این جهت اختالف بیشتر در بین آن

 (.1233: 1333، اسالمی شورای مجلس عمومی روابط و

 طشرای واجد متعدد فقهای وجود. 3-5-8

قیام »اند: امام خمینی )ره( در مورد وضعیت سایر فقها در حکومت والیت فقیه پاسخ داده
ریزی اساس دولت اسالمی از قبیل واجب کفایی بر فقهای عادل برای تشکیل حکومت و پی

دید بر دیگران واجب است که از است؛ بنابراین، اگر یکی از فقها موفق به تشکیل حکومت گر
ی امکان نداشته باشد واجب است جمعدستهاو پیروی کنند، و اگر تشکیل حکومت جز از راه 

جمعی قیام کنند، و اگر امکان تشکیل حکومت اصالً نبود منصب آنان ساقط  طوربهکه 
بت به که در تأسیس حکومت معذورند، و در این صورت هر یک از آنان نس هرچندشود نمی

(. اگر یک فقیه واجد شرایط رهبری، تصدی 233: 1333، مور مسلمانان والیت دارند )خمینیا
آن را بر عهده گرفته و امت اسالمی نیز او را قبول دارند، در این صورت، مخالفت با احکام و 

 (.233: 1333ی آملی، تضعیف او، جایز نیست )جواد
ختالف نظر و فتوا داشته باشند و در نتیجه فقهای مختلف ممکن است در فتاوای فقهی ا

رهبری، موضوع والیت فقیه  یایشان با یکدیگر متفاوت باشد. ولی مسئله یهای عملیهرساله
حکم حکومتی است که اطاعت از آن بر همگان واجب است  یبرای امور اجتماع و مسئله

عام  صورتبهر روایات (. نهایت این است که بتوان گفت، جعل والیت د112: 1332)یزدی، 
فقها جعل شده و پس از تصدی یک نفر حکومت از  یاستغراقی است؛ بدین معنا که برای همه

کلی  صورتبهفقها  یعام مجموعی یعنی برای همه صورتبهبقیه ساقط است، اما اینکه والیت 
 جعل شده باشد، نیاز به دلیل دارد.

ی منزلهای که مجموع آنان بهگونهشده، به اینکه والیت و رهبری برای مجموع فقها جعل
یک امام و رهبر است ارزش کاربردی ندارد، زیرا توافق چند مجتهد در مسائل مختلف ناممکن 

 (.131: 1333ی عقال و متدینین نیز سابقه ندارد )ربانی گلپایگانی، است و در سیره

 انتخاب از طریق روش اهل حل عقد. 3-5-9
 سنت اهل بین روش این اینکه از جدای عقد و حل اهل طریق از اشور انتخاب مورد در
 امام تعیین فرایند ساختن متوقف و دیدگاه این بر اشکال ترینکه اساسی گفت باید است، مطرح

 حکم به. است اسالمی یجامعه بر گروه این حاکمیت و والیت عدم عقد، و حل اهل اتفاق بر
 از ایمرتبه و فرمودهمستثنا  عدم والیت یرآن از قاعدهق در خداوند که مواردیجز به قرآن،
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 ممنوع و حرام خداوند، اذن بدون والیتی نوع هر کرده، تفویض گروهی به مقید نحوبه را والیت
 و والیت اثبات برای بنابراین، .(322: 2ج ،ق1222 الغطاء،)کاشف؛(22 :م1323 ن،یحس طه)است

 سنت و قرآن از قطعی دلیل و حجت به نیاز مردم، ومعم یا دیگری بر گروهی یا فرد حکومت
 به مستند و است، مشروعیت و حجیت فاقد عقد و حل اهل اتفاق و تولیت که جاآن از و است

 .ستین جایز آنان منتخب با کردن بیعت و گروه این از اطاعت و انقیاد نیست، خداوند

 گریزی ذاتی آن. والیت شورایی و نظم3-5-11
امر در دارد، یعنی تعدد ولینحوی است که تعدد برنمیی حکومت بهه طبع مسئلهجا کاز آن

ومرج خواهد شد، اگرچه به لحاظ ثبوتی نصب یک زمان و در یک منطقه سبب فساد و هرج
امر ی واحد جز تعیین ولیاولیای متعدد ممکن است، در مقام اعمال والیت در زمان و جامعه

شود تا رو از بین فقهای عادل، فقیه عادل واحدی معین میازاینای نیست. شرعی واحد چاره
شود. دیگر فقیهان عادل با ی اسالمی محسوب میولی امر جامعه و او وی اعمال والیت کند

اند مجاز نیستند در آن حیطه اعمال والیت کنند. بلکه باید وی اینکه همگی واجد والیت فعلیه
 (.233ق: 1213د )مکارم شیرازی، را در تصدی امور امت یاری نماین

 مشکالت فراروی قدرت شورایی. 3-5-11
 توانیمکه  اندداشتهی قدرت شورایی بیان ای را در زمینهبرخی نویسندگان مشکالت عمده

 یها را در سه مشکل اساسی خالصه کرد. اوالً، عدم امکان تحقق نظر اکثریت در همهآن
فت که در تمامی مسائل چنان اکثریتی حاصل شود که کاری توان اطمینان یاعنی نمییمسائل؛ 

ها در یک زمینه مختلف ها، اجتهادها و نظراساسی و بنیادی سامان پذیرد، زیرا چه بسا برداشت
مسائل حیاتی وجود ندارد؛ ثانیاً در  یامکان تحقق چنین اکثریتی در همه رونیازاباشد و 

فقیهی نهاده شود، امکان هماهنگی در  یعهدهفرضی که هر بخشی از وظایف حاکمیت بر 
های بسیار و حتی متناقض ، سبب تفاوتگوناگونمسائل وجود نخواهد داشت و مبانی  یهمه

اختالف  القاعدهیعلافتد، خواهد شد؛ و سوم اینکه با فقدان اکثریت، رأی شورا از اعتبار می
امامان معصوم )ع(  یبر این در سیرهباقی خواهد ماند و وحدت نظر ایجاد نخواهد شد. عالوه

 (.232: 1331ی وجود نداشته است )نوایی، امسئلهچنین 
ای در مصادیق مختلف قابل تصور است؛ از جمله در شکل والیت شورایی اشکاالت عدیده

اینکه اگر در شورا دو نظر مختلف وجود داشت که اکثریت در یک طرف بودند و در طرف 
جا به رأی کدام گروه سداد که مشهورتر هم هستند وجود داشتند، ایندیگر افرادی از اهل 

تر با انتخاب کیفیت است یا کمیت؟ اگر در فرضی آرا برابر بود شود؟ ترجیح درستعمل می
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تکلیف چیست؟ اگر مالك و معیار اکثریت است، با توجه به اینکه امر مورد مشورت به مردم 
اکثریت  بامردمی که فقها را برای شورا انتخاب کردند  گردد، در جایی که نظر اکثریتبرمی

(. به 32ق: 1333حسینی حائری، )فقهای شورا اختالف نظر ایجاد شد، کدام نظر متّبع است؟ 
ی انتخاب شورا مبهم توان اشکاالت دیگری را افزود؛ از جمله اینکه نحوهجمع این موارد می

های علمیه از بعد ا توجه به پراکندگی حوزهاست و نسبت به جمع شدن مراجع در کنار هم ب
شدنی نیست و الزم است در شرایطی تصمیم نهایی توسط رهبری مقتدر گرفته عملیاتی اجرا

ای نداشته و اگر هم بوده مربوط به شود. از نظر تاریخی نیز روش رهبری شورایی سابقه
 دورانی محدود و موقت است.

 ن اساسیدر قانوشورای رهبری  ینظریه. 3-6
به شورای رهبری اشاره  113و  2در دو اصل در خصوص رهبری  1323قانون اساسی مصوب 

عبارات دو اصل مزبور در متن پیشین قانون اساسی، پس از ذکر شرایط رهبر، بدین صورت داشت. 
رهبر یا شورای رهبری مرکب از  ،هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد که چنانچه مطرح شده بود

بنابراین، حتی در قانون اساسی سابق د. شودار آن میعهده 113اصل  در مذکورهای واجد شرایط فق
 و قبل از بازنگری نیز به اولویت والیت فردی بر رهبری شورایی اشاره شده است.

خطاب به  2/2/1333امام خمینی )ره( در فرمان بازنگری قانون اساسی مورخ 
ی مسائل مورد بحث را رهبری تعیین کردند دهجمهور، نخستین محور و محدویسرئ

ای خطاب به رئیس شورای (. ایشان چندی بعد و در نامه333: 21، ج 1333)خمینی، 
یکی از شرایط رهبری نظام الزم ندانستند و در مورد  عنوانبهرا « مرجعیت»بازنگری 

 (.331: 21، ج 1333کیفیت تعیین رهبری مطالبی فرمودند )خمینی، 
شورای رهبری از قانون اساسی حذف گردید،  1333گرفته در سال اصالحات صورت بعد از

بینی شد. بر این یشپقانون اساسی  111اما شورای موقت رهبری در شرایطی خاص در اصل 
 رهبر، خبرگان یا عزل گیرییا کناره فوت در صورتقانون اساسی...  111اساس طبق اصل 

 معرفی د. تا هنگامکنن رهبر جدید اقدام و معرفی تعیین به نسبت وقت اند، در اسرعموظف
به  نگهبان شورای از فقهای و یکی یهیقضا یقوه ، رئیسجمهوریساز رئ مرکب رهبر، شورایی

 ...گیردمی عهدهبه طور موقترا به رهبری وظایف ، همهنظام مصلحت مجمع تشخیص انتخاب
رسد، فصل هشتم قانون اساسی با نظر مینهاد شورای رهبری از قانون اساسی به پس از حذف

چندان تناسبی  1333در اصالحات  113، با توجه به تغییر اصل «رهبر یا شورای رهبری»عنوان 
 111سابق ذکر شده بود و آنچه در اصل  113نداشته باشد، زیرا شورای رهبری صرفاً در اصل 
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است؛ یعنی شورایی که موقتاً تا زمان « شورای موقت رهبری»در واقع  موجود نیز بیان شده،
در این اصل نیز موقتی  چراکهگردد، تعیین رهبر جدید توسط خبرگان متصدی امر رهبری می

 پنجرو با حذف شورای رهبری متشکل از سه یا بودن این شورا تصریح شده است. ازاین
عنوان فصل هشتم نیز موضوعیت و مطابقت ندارد سابق ذکر شده بود،  113مرجع که در اصل 

 (.32: 1333)محسنی و نجفی اسفاد، 
با مداقه در  یقبل از بازنگر یقانون اساس 2در اصل  ییشورا تیدر مورد طرح بحث وال

و مستندات آن  نهیشیکه نسبت به پ شودیمشخص م 2اصل  رامونیشده پمباحث مطرح
چهار نفر از فقها هستند  ایا ذکر شده است که چنانچه سه و تنه امدهیعمل نبه یبحث گونهچیه

 باشندو مدبر  ریشأن بوده و عادل، باتقوا و آگاه به زمان، شجاع، مدباً همیکه همتراز بوده و تقر
خواهند شد  یمعرف یرهبر یصورت شورا، قهراً بهاشته باشندند یو نسبت به هم برجستگ

 (.1133و  333: 1332 ،یاسالم یمجلس شورا یومو روابط عم یکل امور فرهنگ ی)اداره
ی امور در مشروح مذاکرات مشاهده ید بر امر شورا در همهتأکاز دیگر مسائلی که در مورد 

ی رژیم سابقه چراکهی رژیم سابق و انحصار قدرت در دست یک نفر است، شود، تجربهمی
ی نگرانی ابراز شده است، به مایهالعمر های مادامشاهنشاهی و تبدیل ریاست جمهوری به دوره

ریاست جمهور که  عنوانبههمین دلیل حتی در مورد ریاست جمهوری نیز، شورای جمهوری 
شود تا مملکت ی مجلس پیشنهاد داده میحداقل سه نفر باشند، توسط یکی از اعضای برجسته

اسالمی،  رایشو مجلس عمومی روابط و فرهنگی امور کل یاز دیکتاتوری دور شود )اداره
ی بعد از تصویب قانون اساسی بسیاری از دارحکومتی ( که پس از تجربه1212: 1332

گونه ینابودن آن اعتراف کرده و اذعان کردند که  اشتباهبهفقهایی که خود عضو مجلس بودند، 
ی عقال و متشرعه است و از مسائلى است که تاکنون کسى قائل ی حکومت مخالف سیرهاداره

 را نداشتن ی شوراییترین مشکل نظریهاصلی( و 212: 2، ج 1333آن نشده است )منتظری، به 
 (.231: 1333معرفی کردند )امینی، دلیل شرعی 

 یریگجهینت
 رهبری و حکومت ایران، اسالمی جمهوری اساسی حقوق و امامیه فقه دیدگاه براساس

 یطریق پیامبر اسالم )ص( و ائمه منسوب به خداوند باشد که از نهایت در باید اسالمی امت
رسد. مشخص شد که اداره کردن واحد می طیالشراجامعاطهار در زمان غیبت به فقیه عادل 

ی آیات و روایاتی که قائالن نظریه یشورایی اشکاالت فراوانی دارد و همه صورتبهجامعه 
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 کدامچیهم جامعه است و نظر به حاک یمشورت و ارائه تیاهمکنند، ناظر به شورایی مطرح می
کنند و داللتی بر وجوب ندارند؛ بلکه بر عکس تصمیم مدیریت شورایی و جمعی را تأیید نمی

های مدیریت اند. از طرفی آسیباست، گذاشته هیفقیولیک نفر که همان  ینهایی را بر عهده
موفق  یتجربه حدی روشن است که در مقام عمل و خارج، تا به حال امکانشورایی جامعه به

ای در جهان رخ نداده است و بر عکس در چندین مورد محدود که چنین حالتی در هیچ دوره
گاه به معنای امکان وقوعی آن بوده، به شکست انجامیده است. شورایی نبودن والیت فقیه هیچ

استبداد رأی نیست، بلکه به معنای استقالل رأی در تصمیم نهایی است که ضرورت وجود 
خصوص در مواقع حساس مثل جهاد بر کسی پوشیده نیست. استبداد رأی در بری واحد بهره

های سیاسی ممکن است برای کسی که در رأس قدرت است، پیش آید، اما برای نظام یهمه
اخالقی عدالت و عنصر تقوا شرط شده که هم تحت نظر خبرگان امت است و  یفقیه، ملکه

بنابراین  است.مانع استبداد رأی  مسئلهدن وی هستند و این هم مردم جامعه در حال رصد کر
مقتضیات حقوق  مطابق بااز بعد فقهی و اکثریت قریب به اتفاق فتاوی فقهای امامیه و همچنین 

شود که نظام سیاسی اساسی ایران علی الخصوص اصول مختلف قانون اساسی، مشخص می
تنها نظام مشروع در زمان غیبت امام  عنوان بهفقیه منفرد و واحد  یمبتنی بر والیت مطلقه

 معصوم )ع( و نظام مطلوب جمهوری اسالمی ایران است.
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 هایادداشت
ِانِّما َوليُُّكْم هللاُ َو َرسُوُلُه َو الَّذيَن آَمُنوا الَّذيَن ُيقيُموَن » 5.

 (.22)مائده: « الصلَّوَه َو ُيؤُتوَن الزَّكاَه َو ُهْم راِكُعونَ 
 (.23)نساء: « يُعوا هللاََّ َوَأِطيُعوا الرَّسُوَل َوُأوِلي اْلَْمِر ِمْنُكمْ َأطِ ». 2
 (.33)شوری: « َو َأْمُرُهْم شُوري َبْيَنُهمْ ». 9

 (.123عمران: )آل« َوشَاِوْرُهْم ِفي اْلَْمرِ ». 3
 تک فأطعنی.لک ان تشير علی، و أری فان عصي. 1

 «.ى هللاَِّ َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعلَ  ». 6
هللاَُّ َو َرسُوُلُه َأْمرًا  َو ما كاَن ِلُمْؤِمٍن َو ال ُمْؤِمَنٍة ِإذا َقَضى» .7

َأْن َيُكوَن َلُهُم اْلخَِيَرُة ِمْن َأْمِرِهْم َو َمْن َيْعِص هللاََّ َو َرسُوَلُه 

 (.33)احزاب: « َفَقْد َضلَّ َضالالً ُمبيناً 

ِإَلى اْلخَيِر َو يْأُمُروَن ِباْلَمْعُروفِ  يْدُعونَ  َو ْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمَّة  » .8

 (.112عمران: )آل« ْنَهْوَن َعنِ اْلُمْنَكِر َو ُأولِئكَ ُهُم اْلُمْفِلُحونَ َو ي
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 و مآخذ منابع
 مشروح صورت ،(1333) اسالمی شورای مجلس عمومی روابط و فرهنگی امور کل یاداره

 روابط و فرهنگی امور کل یاداره ، تهران:یاساس قانون بازنگری شورای مذاكرات
 اسالمی. شورای مجلس عمومی

صورت مشروح ( 1332ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی)اداره
ی کل ، تهران: ادارهمذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 ی، چ اول.امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالم
 ، چ سوم.، قم: بوستان کتابامامان و امامت (،1333) ابراهیم ،امینی

 ی،منتظر اهللیتبه قلم آ المسافر، و الجمعه صاله فی الزاهر البدر(، 1332) ینحس ی،بروجرد
 .یاسالم یغاتقم: مرکز انتشارات دفتر تبل

 یازدهم. چ، اسراء قم: ،عدالت و فقاهت والیت فقیه والیت(، 1333)عبداهلل ، آملی جوادی
 ، چ اول.، بیروت: مطبعۀ النیلاالسالمیه الحکومه اساس(، 1333)حسینی حائری، سید کاظم 

ی ، قم: مجمع اندیشهبهیالغ عصر یف االمر هیوالق(، 1222حسینی حائری، سید کاظم )
 اسالمی، چ اول.

 شیرازی. اهللتیآ ردفت ، قم:المسائل توضیح یرساله(، 1331)صادق  سید، شیرازی حسینی
قم: ، حمیدرضا شیخی یترجمه، سیاست و اسالم، (1332)صادق سید ، شیرازی حسینی

 اول. چ، سلسله انتشارات
محمدباقر  سید یترجمه، اسالم دیدگاه از سیاست(، ق1213) محمد سید، شیرازی حسینی

 .2ج اول،  چ، اسالمیهای اندیشه کانون ،فالی

الشهدا ، قم: مطبعه سیدنیالمسلم نهاض یال لیالسبق(، 1213مد )حسینی شیرازی، سید مح
  )ع(، چ اول.

 االسالمى. الفکر نشر مرکز قم:، الجدیده الصیاغه، (ق1212)حسینی شیرازی، سید محمد 
 .2ج  دوم، چ، دارالعلوم: روتیب ع،یالب کتاب، الفقه ،]ب[(ق1213) حسینی شیرازی، سید محمد

 چبیروت: دارالعلوم، ، االسالمیه الدوله ،الفقه]الف[(، ق1211) حسینی شیرازی، سید محمد
 .111و  33ج  ،دوم

 .111، کتاب الحقوق، بیروت: دارالعلوم، ج الفقه، [(ب]ق1211)حسینی شیرازی، سید محمد 
 مرکز: قم ،عهیالشر احکام یف عهیالش مختلف(، 1333بن مطهر ) وسفی یعل یحسن ب ،یحل

 .2 ج ،یاسالم غاتیتبل دفتر انتشارات
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 .2، ج انیلیاسماع یمؤسسه: قم، عیالب كتاب(، 1333) اهللروحخمینی، 

ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، ، تهران: مؤسسهامام یصحیفه(، 1333) اهللروحخمینی، 
 چ اول. 

 .مطبوعاتی اسماعیلیان، چ دوم ی، قم، مؤسسهتحریرالوسیله (،1331) اهللروحخمینی، 

 ی اسالمی، چ اول.، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهدولت و نید(، 1333گلپایگانی، علی ) ربانی

 .دوم چ دارالوفاء، :(مصر)المنصوره ،االستشاره و الشوری فقه ،(ق1213) التوفیق الشاوی،

 ، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، چ دوم.فتوا در شورا(، 1333شهریاری، حمید )

 ، تهران: امید فردا، چ دوم.نینو المسائلحیتوض یرساله(، 1331)مد تهرانی، مح صادقی
 شکرانه. ، قم: انتشاراتصالحان حکومت فقیهان والیت، (1333)تهرانی، محمد  صادقی

، قم: انتشارات فرهنگ اسالمی، چ القرآن ریتفس یف الفرقانق(، 1213) تهرانی، محمد صادقی
 دوم.

اکبر علىو  مستفیدحمیدرضا  یترجمه ،(ع)الرضا أخبار ونیع (،1332)علیبنمحمد، هیبابوابن
 .2، جاول چ ،نشر صدوق: تهران ،غفارى

 القدر، چلیلۀ ، تهران، انتشاراتدینی حکومت تا دینی معرفت از(، 1332)علی حائری،  صفایی
 چهارم.

 دارالمعارف. :، مصریالفتنۀ الکبر(، م1323) حسین طه،
 -الشریعۀ الغراء) طکشف الغطاء عن مبهمات ق(، 1222خضر مالکی )الغطاء، جعفر بن کاشف

 .2 ، قم: دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، چ اول، جالحدیثۀ(

 هفتم. چ، نی نشر تهران:، شیعه فقه در دولت هاینظریه(، 1333)محسن ، کدیور

 .1، ج جای، بمحمد الحسون قیتحق ،الولی المجموعه(، تای)ب یبن عبدالعال یعل ،یکرک
، تهران: ایران اسالمی جمهوری اساسی حقوق، (1333)اسفاد  مرتضی نجفی و فرید، محسنی

 هشتم. الهدی، چ المللیبین انتشارات

 .دوم چ، دارالحدیث: تهران، اسالم در رهبری(، 1333) محمد، شهریری محمدی
  .صدرا: تهران ،گفتار ده(، 1331) یمرتض ،یمطهر
، تهران: دارالکتب االسالمیه، چ اول ،(ع)نیرالمؤمنیام امام امیپ(، 1332) اصرن، شیرازی مکارم
 .1ج 

بن ابی طالب قم: انتشارات امام علی (،ع)نیرالمؤمنیام امام امیپ(، 1331)ناصر ، شیرازی مکارم
 .3)ع(، چ اول، ج 
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 .دوم چ، امیرالمؤمنین امام مدرسۀ: قم، انوارالفقاهه(، ق1213) ناصر، شیرازی مکارم

 نشر ،یصلوات محمود یترجمه، یاسالم حکومت یفقه یمبان(، 1333) ینعلیحس ،یمنتظر
 .2ج  اول، چ، تفکر

 اول. معارف، چ تهران:، ینید دولت ینظریه(، 1331)اکبر نوایی، علی

، تهران: میزان، چ رانیا یاسالم یجمهور یاساس حقوق(، 1333هاشمی، سید محمد )
 .2وپنجم، ج بیست

 امیرکبیر. ، تهران:همه یبرا یاساس قانون(، 1332)، محمد یزدی


