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 ینی د یتو مرجع یهفق ینسبت ول
 (یدو جد یککالس های یهالگوها و نظر ی)نقد و بررس

 

 8/8/59 تاریخ تأیید:  62/4/59 تاریخ دریافت:

 * یعبدالوهاب فرات 

 

 

باا ممووةاس زاازما      یهفق ینحوه تعامل ول ینی،مسائل حکومت د ینتر از مهم یکی یدشا

 هاا   ییهوساو  یاا هاا   از تاااحم  یبخش تواند یازت که م یتنهاد مرجع یژهو به یت،روحان

 یتکه مرجع هایی یدگاهد زو،  یکقرار دهد. از  یرتحت تأث یازیز  را با رهبر ینیجامعه د

نبود   یامرجع بود   ،یگرد  دارد و از زو یازیز  درباره نحوه تعامل خود با رهبر ینید

دو  یان ا سبخشد و رابطا  یخاص ها  یچیدگیرابطه پ ینبه ابعاد ا تواند یم یهفق یشخص ول

و  یاه بار رو   بدل زازد. مارور  ینیحکومت د یلحساس ذ  ها از موضوع یکینهاد را به 

وجود ندارد کاه   یمورد وفاق  ده و الگویا باره، یندرا ،دهد یموجود نشا  م  متو  ازتناد

و  یخیتاار  یطشارا  یرتحات تاأث   یشاتر تعامل ب ینرا تحت پوشش قرار دهد و ا هرابط ینا

 ینچناد  دهاد  ینشاا  ما   یتأمالت کنون هوه، یندچار قبض و بسط شده ازت. باا یازیز

 یاد جد و یککالزا  یکارد را در دو رو آنها توا  یوجود دارد که م باره ینو الگو درا یهنظر

 پرداخت. آنها یشناخت روش یجنتا یابیکرد و به ارز یبازخوان

 

 .یتنهاد وال یفوظا یت،رجحان افقه، کارکرد نهاد مرجع یت،وال یت،مرجع :کلیدواژگان

  

                                                 
 .یاسالم یشهپژوهشگاه فرهنگ و اندگروه علم سیاست  یاردانش *
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 مقدمه. 1

و حالف  رالر     8628از زمان بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالالمی ایالران در سالا     

ویالژه   مرجعیت برای احراز منصب رهبری، نوعی نگرانالی در میالان نیروهالای مالفهبی باله     

داری میان دو نهاد رهبری سیاسی  های دامنه روحانیت پدید آمد. بعضی آن را مقدمه چالش

نیز در این اندیشه بودند که چگونه در آن واحد باید پندارتند و گروهی  و مرجعیت دینی می

مقلد یکی از مراجع تقلید و مطیع مقام رهبری بارند و اوامر این دو را با هم جمالع کننالد.   

یابد و هنگام تالزاحم میالان    مرزهای پیروی از مراجع تقلید تا کجا امتداد میافزون بر این، 

ا احراز اجتهاد مطلال  رهبالری در اعطالای    رأی ولی فقیه و مرجعیت دینی چه باید کرد؟ آی

حتماً رهبری باید از مقام مرجعیت دینی هم  اینکهیا کند  تصدی زعامت سیاسی کفایت می

های یگانه نظام اسالمی که معموالً از سوی فقیه  ؟ وظیفه مقلدان با سیاستبرخوردار بارد

های  قیه حاکم از دیدگاهمندی ف ، سازوکار بهرهاینکهرود، چیست؟ و باالخره  حاکم بیان می

 دیگر مراجع دینی چه خواهد رد؟ 

گریزی از تفکیک نهاد مرجعیت و رهبالری   هایی از این دست، ها و پرسش رغم ابهام به

اهلل مشالکینی، ریالیو وقالت مجلالو      نورتی خطالا  باله آیالت    نبود و امام راحل طی دست

تصالویب کالرد و باله    خبرگان، چنین امری را پیشنهاد کردند و مجلو خبرگالان نیالز آن را   

پرسی گفارته رد. تا پیش از این، به دلیل نفوذ گسترده امام خمینی در هر دو عرصة  همه

مرجعیت دینی و والیت سیاسی، موضوع نسبت میالان رهبالری و مرجعیالت دینالی چنالدان      

نورالتند، وضالعیت زماناله     بار قانون اساسی را می برجسته نبود و خبرگانی که برای نخستین

معناکه والیت سیاسالی را از آن مرجعیالت    ون اساسی بازتا  داده بودند؛ بدینخود را در قان

در آن دوران، بسیاری از مردم ایران نیز به اعلمیت امام خمینی باور دارتند دینی دانستند. 

کردند. به همین دلیالل، ناله مقلالدان     و عمالً نیز در امور فردی و جمعی از ایشان تقلید می

افتادند و نه رابطاله مرجعیالت    رای امام خمینی با دیگران به حرج میفراوانی در اثر تزاحم آ

انگیز تبدیل رده بود. البته در همان دوران نیز برخالی   ای مناقشه دینی با رهبری به مسئله

به دلیل رجحان اعلم و افقه بر دیگر عالمان دینی، گزینش رهبری نظام اسالمی را از میان 

ولالی   (894 و 62، ص8628 یرازی،رال  ی)حسالین  دانستند، میمراجع تقلید امری عقلی و ضروری 

« مرجعیت»های والیت فقیه، ررطی به نام  داد در میان رر  های فقهی نشان می بررسی
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 (886، ش8658زاده،  )مجتبالی  8رفت. وجود ندارت و مرجعیت، رأن علمی جدایی به رمار نمی

تأکیالد رالده بالود و سالخنی از     در این متون، بیش از همه بر عاد  و عالم بودن ولی فقیه 

داد که مرجعیت نه رالأنی دینالی کاله رالأنی      مرجعیت او به میان نیامده بود. این نشان می

 اند. ای فاقد آن اجتماعی است که برخی از فقیهان از آن برخوردارند و پاره

اما نسبت به جمع بین دو منصب مرجعیت و والیت امر در رالخ  واحالد بایالد بگالویم کاله      

نین چیزی الزم نیست که فقیهی که منصب والیت و حکومت باله او سالدرده   االصو  چ علی

رود، مرجع تقلید همه یا الاقل اکثر افراد جامعه بارد، بلکه اصوالً الزم نیست که مرجالع   می

تقلید بوده، مقلدینی دارته بارد. آنچه در ولی فقیه الزم است، ویژگی فقاهت و تخص  در 

ست. البته در عمل ممکن است چنین اتفاق بیفتد که آنهادر رناخت احکام اسالمی و اجتهاد 

ولی فقیه قبل از رناخته ردن به این مقام، مرجع تقلید بوده و مقلالدینی دارالته بارالد و یالا     

کاله در   گونه کنند؛ همان اتفاقاً همان مرجع تقلیدی بارد که اکثریت افراد جامع از او تقلید می

گوناله بالود، امالا ممکالن      ان، حضرت امام خمینی)ره( اینگفار جمهوری اسالمی ایر مورد بنیان

اهلل اراکی اتفالاق بیفتالد کاله دو منصالب      اهلل گلدایگانی یا آیت است هم مثل زمان مرحوم آیت

 (.861، ص8686)مصباح یزدی، در یک فرد جمع نشود. «والیت»و  «مرجعیت»

ورای در تشالکیل رال   8628راید بنا به همین دالیل بالود کاله امالام خمینالی در سالا       

بازنگری قانون اساسی، دستور داد رر  مرجعیت دینی را از ررو  رهبری بردارند. ایشان 

 اهلل علی مشکینی نورت: ای خطا  به آیت در نامه

هرگوناله   پو از عرض سالم، خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کالنم. 

. فقال  در مالورد رهبالری، مالا کاله      کالنم  آقایان صالح دانستند، عمل کنند؛ من دخالالتی نمالی  

مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخا  کنالیم کاله از    توانیم نظام اسالمی نمی

                                                 
فقهی، در فقه شیعه آنچه شرط والیت و رهبری است، هماا  اتههااد و فقاهات اسات  ناه       . از دیدگاه1

الایین یاوتو  مان بعادی، یاروو   ادی ی و       »  ب( «الفقهاا  »اند: الف(  گونه مرتعیت. تعابیر روایات این

مان رارح  اللناا و    »  د( «من کا  منکم ممن قد روی  دی نا و نظر فی  اللنا و  رامنا»  ج( «سنهی

فقاهت و صال یت رلمی شرط مرتعیت است، ولی تعبیر مرتعیت در روایاات نیاماده اسات و    «. امنا ر

شونی اتهماری است. آنچه در رهبری الزم است، صال یت رلمی و رملی و تواناایی و بیانس سیاسای ا     

ار آید و صال یت رملی، به ردالت و تقوا و در کنا  اتهماری است. صال یت رلمی، با فقاهت به دست می

 این دو، توانایی و بینس الزم برای اداره تامعه اسالمی، نقس مهمی در رهبری دارد.
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مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتالدا معتقالد بالودم و اصالرار      حیثیت اسالمی

م سراسالر  مجتهد عاد  مورد تأیید خبرگالان محتالر   .الزم نیست« مرجعیت»دارتم که رر  

کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادنالد تالا مجتهالد عالادلی را بالرای رهبالری        کشور کفایت می

هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را باله عهالده بگیالرد،     آنهاحکومتشان تعیین کنند، وقتی 

رود و حکمش نافالف   صورت، او ولیّ منتخب مردم می قهری او مورد قبو  مردم است. دراین

پافشاری « مرجعیت»گفتم، ولی دوستان در رر   قانون اساسی من این را میاست. در اصل 

چندان دور قابالل   دانستم که این در آینده نه کردند، من هم قبو  کردم. من در آن هنگام می

پیاده ردن نیست. توفی  آقایان را از درگالاه خداونالد متعالا  خواسالتارم. والسالالم علالیکم و       

 (.668، ص68، ج8682)خمینی،  روح اهلل الموسوی الخمینی6/5/8628اهلل و برکاته  رحمت

را  815و  816عطف به چنین پیشالنهادی، رالورای بالازنگری قالانون اساسالی اصالو        

 گونه تغییر داد: بدین

 101اصل 

هر گاه یکی از فقهای واجد ررای  مفکور در اصل پنجم این قانون از طالر    اصل قدیم:

کاله در   گوناله  رناخته و پفیرفته رده بارد، همالان  اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری

العظمی امام خمینی چنین رده است، این  اهلل مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقال  آیت

صالورت،   های نارالی از آن را بالر عهالده دارد؛ درغیالراین     رهبر، والیت امر و همه مسئولیت

و رهبری دارند، بررسی و خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صالحیت مرجعیت 

کنند؛ هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبالری بیابنالد، او را    مشورت می

نمایند؛ وگرنه سه یا پنج مرجع واجالد رالرای  رهبالری را     عنوان رهبر به مردم معرفی می به

 کنند. عنوان اعضای رورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می به

گفار  قدر تقلید و رهبر کبیر انقال  جهانی اسالم و بنیان پو از مرجع عالی اصل جدید:

الشریف ال کاله از    العظمی امام خمینی ال قدس سره  اهلل جمهوری اسالمی ایران حضرت آیت

طر  اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری رناخته و پفیرفته ردند، تعیالین رهبالر باله    

ن رهبری درباره همه فقهای واجد ررای  مفکور عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگا

کنند. هر گاه یکی از آنان را اعلم باله   در اصو  پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می

احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عاماله یالا واجالد    

هند، او را به برجستگی خاص در یکی از صفات مفکور در اصل یک صد و نهم تشخی  د

عنوان رهبر انتخا  و معرفی  صورت، یکی از آنان را به کنند و درغیراین رهبری انتخا  می
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های نارالی از آن را برعهالده    نمایند. رهبر منتخب خبرگان، والیت امر و همه مسئولیت می

 خواهد دارت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

 101اصل 

. صالحیت علمی و تقوایی 8ررای  و صفات رهبر یا اعضای رورای رهبری:  اصل قدیم:

قدرت و مدیریت کالافی   ، رجاعت ،اجتماعی و . بینش سیاسی6الزم برای افتا و مرجعیت؛

 برای رهبری.

.عالدالت و تقالوای   6. صالحیت علمی الزم برای افتا در ابوا  مختلف فقاله؛  8 اصل جدید:

. بینش صالحی  سیاسالی و اجتمالاعی، تالدبیر، رالجاعت،      6الزم برای رهبری امت اسالم؛ 

مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین ررای  فالوق، رخصالی کاله    

 تر بارد، مقدم است. دارای بینش فقهی و سیاسی قوی

با توجه به تغییراتی که در این دو اصل پدید آمد، قید مرجعیت از ررای  رهبری حف  

باله   اینکاله در واقع، والیالت فقیاله بالدون     8نه متجزی فقیه بسنده رد.و به اجتهاد مطل  و 

اعلمیت فقهی مشرو  رود، به کفایت سیاسی و اجتمالاعی او مقیالد گردیالد و باله اجتهالاد      

ساب  مشالاهده   816که در اصل  البته همچنان .(6، ص8662)حایری،  مطلقش نیز بسنده رد

ه اگر زمالانی فقیاله اعلالم متعینالی نبالود،      کنید، این اصل با این استثنا مواجه رده بود ک می

عنوان رخصالیتی حقالوقی ال هالدایت و زعامالت جامعاله را        رورایی از مراجع طراز او  ال به 

برعهده بگیرند. به عبارت دیگر، در اصل پیشین، رورایی از فقهالا جالایگزین رهبالر مرجالع     

ل با مشکل رد تا خأل فقدان عنصر مرجعیت او را پر کند، ولی چنین تدبیری نیز در عم می

آمالده بالود    6رو رد؛ زیرا نه در روایات اسالمی، سالخنی از لالزوم مرجعیالت ولالی فقیاله      روبه

                                                 
شارط مرتعیات الزم   ». آنچه در نامه امام خمینی اهمیت دارد، آ  است که اوالً، مراد ایشا  از ربارت 1

مرتعیت از گردد و هیچ داللهی بر لزوم تفکیک  تنها به شرایط انهخاب رهبر هنگام انهخاب بازمی« نیست

های پیشاین ایشاا  باه     رهبری ندارد. ثانیاً، موافقت امام خمینی با تغییر شرط یادشده، ردول از دیدگاه

کند که از ابهدا بدا  معهقد بوده است. ثال اً،  آید  چراکه در مهن نامه دو بار با صرا ت بیا  می شمار نمی

ینی برای زرامت فقیه صورت نگرفهه است  با  یح قید مرتعیت از شروط رهبری، تنزلی هم از مالک د

 زیرا در روایات اسالمی، سخنی در لزوم مرتعیت ولی فقیه نیامده است.

و أما ما تطرّق إلیه  للؤللّه.... أ ّ ولهأل ل مهر     »کند:  باره تاکید می اهلل سید کاظم  ائری نیز دراین . آیت2

هو مرجع للتقلید، أو یؤکن أ  تکهو  للؤرجییهة    للذی یؤارس قیادة ل ُمّة فأل عصر للغیبة هل یجب أ  یکو 
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نه مراجع معظم تقلید پو از رحلت امام خمینی توانالایی  ، (666 – 662، ص8665)عمورالاهی،  

اداره کشوری به پهناوری ایران را دارتند و نه کار رورایی با مفاق و فرهنالگ مالا سالازگار    

  .(989، ص8665)حجاریان،  بود

پفیر در ساختار  ای آسیب همه، کسانی که تفکیک میان مرجعیت و رهبری را نقطه بااین

نالد. برخالی از ایالن    بحلالی بالرای تالرمیم آن بیا    دانستند، کورالیدند راه  جمهوری اسالمی می

که  های سنتی مبتنی و برخی دیگر برآمده از مقتضیات دنیای جدید بود ها بر دیدگاه حل راه

هالایی ارالاره    حل های سنتی به راه رو، مراد از دیدگاه رفتند. ازاین حلی مدرن به رمار می راه

هایی را بر اساس سنت فقهی گفرالته بازسالازی کننالد و     کورند چنین مناسبت دارد که می

هالای مالدرن    رفت تبعاً آن را به ادله درون فقهی مستد  سازند. برخال  این رویکرد، برون

ه چنین مناسباتی را خارج از سنت فقهی و بر اساس قواعد دموکراسی تالرمیم  وجود دارد ک

کنند و خواهان عرفی ردن فرایند انتخا  ولی فقیه در رقابتی دموکراتیک هسالتند. در   می

 پردازیم. ادامه به بررسی هر یک از این دو رویکرد می

 های کالسیک نسبت میان مرجعیت و رهبری دیدگاه .2

 ای مراجع تقلیدرهبری شورالف( 

جای یک فقیه مرجع، رالورایی از مراجالع    رهبری رورایی در برابر رهبری فردی است و به

که پیش از این نیالز گفتالیم،    گیرند. چنان تقلید والیت امر و تصدی امور امت را برعهده می

قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز مقرر رده بود رورایی از مراجالع تقلیالد،    816در اصل 

از سه یا پنج مرجع واجد ررای ، رهبری نظام اسالمی را برعهالده گیرنالد. ظالاهراً    متشکل 

پیش از آن، در هیچ متن معتبر فقهی سخنی درباره رورایی بودن والیت فقیه نیامده است. 

در دیدگاه اهل سنت، تنها در یک مورد، رورایی تشکیل رد که آن هم برای تعیین رهبالر  

                                                                                                                   
لفقی  وللوالیة للیامّة لفقی  آخر؟فؤا یبدو للباحث ه بالنظر إلى شرلئط للؤرجییهة وشهرلئط للوالیهة ومقهایی       

للترجیح فأل کل منهؤا ه هو جولز للفصل بین للؤرجییة وللقیادة، وذلک   ّ للؤرجییة فهأل للتقلیهد موهرو ة      

أ ّ للوالیة للیامّة مورو ة بالکفاءة للسیاسیة ولالجتؤاعیة، کؤا أ  مقیاس للترجیح فأل باب با علؤیة فأل حین 

للتقلید هو ولقع ل علؤیة فأل حین أ ّ مقیاس للترجیح فأل باب للوالیة للیامة وللقیادة ال یؤکن أ  یکهو  ههو   

ل یهلدّی إلهى تؤهزّق للسهاحة     ولقع ل کفئیة، إذ لو لختل. للناس فأل توخیص ل کفأ لزم تیهدّد للقیهادة وههذ   

 .231ص« بنیا   کومت در اسالم»نک: سید کاظم  ائری، « ولالختالل فأل للنظم
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برخالی از  « والیت قضالا »برای اداره و تدبیر امور. البته در  و زعیم مملکت اسالمی بود، نه

  .(86، ص81تا، ج عاملی، بی ی)حسین اند اراره کرده« داوری رورایی»متون فقهی ریعه، به 

والیالت  »ای دیگالر،   اهلل سید محمد ریرازی در نظریاله  اما پو از انقال  اسالمی، آیت

 ی)حسالین  مت در عصر غیبت معرفی کالرد عنوان تنها رکل حکو را به« رورایی مراجع تقلید

بر اساس این نظریه، تنها جمع محدودی از مراجع )سه یا پنج نفر(  .(666، ص8628ریرازی، 

اهلل منتظری نیز که روزگاری منتقالد   آیت 8روند. از بین مراجع تقلید برای رهبری تعیین می

های خود، از نظریه رورا دفاع کرد و عمالً از  رورایی بودن رهبری بود، در واپسین دیدگاه

تغییر عقیده داد. در رورای بالازنگری قالانون   « نظارت رورایی»به « والیت فردی»نظریه 

ندارد که امامت امت  یسابقه اسالم» اینکهاساسی نیز رهبری رورایی به دالیلی همچون 

صالورت  )« در این ده سا  از روراهای اجرایی خیری دیده نشد»و « با رورا اداره رده بارد

امام خمینی از  با نظر مواف ِ (612و  246، ص8625مشروح مفاکرات رورای بازنگری قانون اساسی، 

 قانون اساسی حف  گردید.

تالا زمالان    8698می در سا  در فاصله تصویب قانون اساسی او  جمهوری اسالگرچه 

ی رهبالری پالیش نیامالد و بعالد از     ا، فرصتی برای تشکیل رور8628بازنگری آن در سا  

همان حالت نخست، یعنی انتخا  فرد واحد صالورت گرفالت، ولالی    رحلت امام خمینی نیز 

که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتالی   درصورتی»متن قانون اساسی او  تصری  کرده بود 

یا رورای رهبری مرکب از فقهای واجد ررای  باال طب  اصل یکصد و هفتم نبارد، رهبر 

داد که حتی در متن ساب ، اولویت با انتخا  فرد بود  این نشان می«. گردد دار آن می عهده

و تنها برای رفع ارکا  احتمالی در نبود مرجعی که اکثر ررای  را دارالته بارالد، رالورای    

هالای رالورای رهبالری مجلالو      مطرح گردید. گزیناله  رهبری متشکل از سه یا پنج مرجع

 :پیش از کنار گفارته ردن آن چنین بود 8628خبرگان رهبری چهاردهم خرداد 

 اهلل موسوی اردبیلی. اهلل مشکینی و آیت ای، آیت اهلل خامنه الف( ترکیب او : آیت

ی، هارالمی  اهلل موسوی اردبیل اهلل مشکینی، آیت ای، آیت اهلل خامنه  ( ترکیب دوم: آیت

 احمد خمینی.رفسنجانی و سید 

                                                 
معهقد بود همه مراتع تقلیاد بادو     للصیاغة للجدیدةاهلل سید محمد شیرازی در کهاب  همه، آیت . بااین1

خود و در امور اتهماری و اسه نا رضو شورای مراتع هسهند و مؤمنا  الزم است در امور فردی به مرتع 
 مواردی که تزو اخهیارات دولت است، به این شورا مراتعه کنند.
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اهلل  اهلل موسوی اردبیلی، آیالت  اهلل مشکینی، آیت ای، آیت اهلل خامنه ج( ترکیب سوم: آیت

 اهلل عبداهلل جوادی آملی. فاضل لنکرانی، آیت

هارمی رفسنجانی نیز با اراره به مشروح مفاکرات مجلو خبرگان رهبالری در سالا    

 گوید: ه چنین میفقی برای تعیین ولی 8628

فقیه برعهده یک فرد بارد یا یک رورا طب   در همان موقع بحث بر سر این بود که والیت 

اصو  قانون اساسی برای ما مشکل بود که یک فرد را برای این امر مهم انتخا  کنالیم یالا   

یک رورا را که رهنمودهای امام )ره( برای ما راهگشا رالد. در آن زمالان مالا حتالی اعضالای      

اهلل مشالکینی، مقالام معظالم      خ  کردیم که بالر اسالاس آن، آیالت   رورای رهبری را هم مش

ای طرفالدار فالرد بودنالد و     اهلل موسوی اردبیلی سه عضو این رورا بودنالد. عالده   رهبری و آیت

ترین مخالفت با رهبری یک فرد  دادند. در آن زمان مهم ای رورای رهبری را ترجی  می عده

بری فرد را نقد کالردم. در نهایالت در مجلالو    را، خود مقام معظم رهبری دارتند. بنده نیز ره

نفر به رهبری فرد و بیش از بیست نفر  49اساس،  گیری کردیم و براین خبرگان رهبری رأی

فقیاله انتخالا      عنوان ولی نیز به رورای رهبری رأی دادند. بنابراین، قرار رد که یک فرد به

ای را مطالرح کردنالد، امالا در نهایالت      هاهلل خامن ای آیت  اهلل گلدایگانی و عده ای آیت رود. عده

)خبرگالزاری آفتالا ،    ای با کسالب دو سالوم آرا رهبالر انقالال  اسالالمی رالدند       اهلل خامنه آیت

 (.8689/آذر/82

، بسیاری از اعضای رورای بازنگری معتقد بودند رورایی بالودن رهبالری   اینکهبه رغم 

یی ناکارآمد اسالت، تحلیالل   در ادله والیت فقیه ندارد و اداره کشور به سبک رورا ای سابقه

ای  داد رورایی دیدن اداره امور، تنها گزینه های اولیه انقال  اسالمی نشان می فضای سا 

بود که اعضای خبرگان قالانون اساسالی در میاناله اسالتبداد و دموکراسالی برگزیالده بودنالد.        

د و باله  هرحا ، نیروهای انقال  در دوره پهلوی از استبداد و استعمار ضربه خورده بودنال  به

)خزعلی، صورت مشالروح   واهمه دارتند« هیوالی استبداد»اهلل ابوالقاسم خزعلی، از  تعبیر آیت

هالم  « دموکراسالی »حا ، باله   بااین .(486، ص8624مفاکرات مجلو بررسی نهایی قانون اساسالی،  

توانستند از ترس استبداد به دامن دموکراسی پناه ببرند. در واقع آنان  سوءظن دارتند و نمی

 8«بیم از اسالتبداد و گریالز از دموکراسالی   »توان آن را  ای قرار گرفته بودند که می در منگنه

                                                 
ای  راده  .1. در میا  ارضای محهرم مجلس خبرگا  اول، دو نظریه دربااره دموکراسای وتاود داشات:     1

نظام ای که تنها سخنرا  مخالف اصل پنجم قانو  اساسی بود، معهقد بودند تایگزین  همانند مقدم مراغه
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، رالورای بالازنگری   8698نامید. مروری بر ادبیات حاکم بر مجلو خبرگان قانون اساسالی  

زمالان   دهد آنان با نفی هم و نیز ادبیات فعاالن سیاسی و مفهبی آن دوره، نشان می 8628

وجوی نقطه امنی فارغ از این دوگانه بودنالد و ظالاهراً ایالن     استبداد و دموکراسی، در جست

 نقطه، همان رورا/ نظام رورایی بود. 

نظام رالورایی، نظالامی   »گوید:  می های رورا و دموکراسی رریدیان با آگاهی از تفاوت

های مملکت را از پایین به باال بگیرد و با نظام پارلمانی کامالً یک  است که باید همه اندام

 «کنم نظالام رالورایی بالا نظالام اسالالمی بیشالتر تطبیال  دارد        بحث جداست و من فکر می

در واقع . (664، 666، ص8624اساسی،  )رریدیان، صورت مشروح مفاکرات مجلو بررسی نهایی قانون

های عمالده رالوراگرایی در مجلالو خبرگالان او ، گریالز از تمرکالز بالود و         یکی از محرک

دیدند. این اندیشه غالب بود  ای بین تمرکز و استبداد در دوره پهلوی می نمایندگان مالزمه

صالورت مشالروح مالفاکرات مجلالو      ،)مکارم رالیرازی  «تمرکز به هر صورتی خطرناک است»که 

اعطای اختیارات و اعتبارات زیاد باله رالخ    »و  (8426ص، 8624 ی،قانون اساس یینها یبررس

ای، صالورت مشالروح مالفاکرات     خامنهحسینی )سید محمد  «واحد، خطر دیکتاتوری را صریحاً دارد

و به همین دلیل، تالش رده بود کاله قالوای    (94، ص8624مجلو بررسی نهایی قانون اساسی، 

که گفتیم، چنین  ام خمینی جنبه رورایی پیدا کند. اما چنانگانه و حتی رهبری بعد از ام سه

هالای   فرایندی نیز باله دلیالل مشالکالت مالدیریتی، در رالیب ناکالامی فروغلتیالد و ضالعف        

  .(698-649، ص8654)فیرحی،  دهی در اجرا به پای ناکامی نظریه نورته رد سازمان

بسالیاری از رهبالران    چندان موف  اجرایی نظریه رورا، امام خمینی و ده سا  تجربه نه

هماله، همالان نظریاله رالورا در      اررد نظام اسالمی را به احیای اندیشه تمرکز کشاند. بااین

قانون اساسی او  نیز حاوی مؤیدات مفهبی بود و طرفداران آن، عیب به وجود آمده را نه 

ام دانستند و از غلتیدن نظ در اصل نظریه، بلکه در معیو  بودن سازوکارهای اجرایی آن می

                                                                                                                   
اسهبدادی هما  دموکراسی در تجربه تمد  تدید است )ر مت اهلل مقادم مراغاه ای، صاورت مشارو      

باه ر  یکادیگر   »کردند کاه   . برخی دیگر توکید می2(. 33-33، ص31-1میاکرات قانو  اساسی، تلسه 

می را کنند و در دنیا چه خبر اسات ... ملات ایارا  تمهاوری اساال      ید که در غرب چگونه رفهار میشنک

خواهاد نپساندد ... اگار ماا      خواهد دنیا این را بپسندد و می اخهیار کرد و به آ  رأی داده است،  اال می

« زنند ببینیم...، پس چه اصراری باود کاه ماا بیااییم انقاالب کنایم        هایی که در دنیا می بخواهیم  رح

 (.1111ص ،05-32) سینعلی منهظری، صورت مشرو  میاکرات قانو  اساسی، تلسه 
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اهلل امامی کارانی رالاید تنهالا کسالی از     سیاسی به اندیشه تمرکزگرایی واهمه دارتند. آیت

 اعضای رورای بازنگری بود که دفاعی فقهی از مشالروعیت رهبالری رالورایی ارایاله کالرد     

 .(229، 224، ص8625بازنگری قانون اساسالی،  رورای )امامی کارانی، صورت مشروح مفاکرات مجلو 

کردند،  در خارج از مجلو رورای بازنگری نیز عالمانی بودند که از نظریه رورا حمایت می

ای در حاریه و اقلیت بود و هرگز نتوانست در برابر نظریاله تمرکزگرایالی    ولی چنین نظریه

 مقاومت کند. 

ترین دالیلی که آن گروه در داخل و خارج از رورای بالازنگری قالانون اساسالی در     مهم

 کردند، عبارت بود: ی و عقلی نظام رورایی بیان میصحت ررع

 احتما  پیروی هوای نفو به دلیل عدم عصمت در فرد وجود دارد، ولی در جمع نه .8

به همین دلیل والیت رالورایی خطالای کمتالری خواهالد      (99، ص8669)جوادی آملی، 

 دارت.

 رود. میرورایی بودن حکومت اسالمی مانع استبداد، خودکامگی، وراثت و استبداد  .6

 دهد باید والیت رورایی بارد. جمع بین ادله والیت و ادله مربو  به رورا نشان می .6

در  آنهالا روند و تجمیع همه  در رورا اوصا  مورد نیاز رهبری در کنار هم جمع می .4

 یک فرد، نادر است.

 یابد و در فرد انحصار ندارد. فعلیت والیت با بیعت با چند نفر هم تحق  می .9

ت کردن در امور مربو  به جمع مؤمنان، مثل عرصه سیاست از نظالر  رورا و مشور .2

 قرآن واجب است.

 ح  تصر  در امور نوعی مردم نیازمند مشورت است. .6

هیچ فقیهی ح  سلب والیت ررعی دیگر فقها را ندارد و تجمیالع افکالار متعالدد از     .8

 تر است. عقل واحد برتر و به صوا  نزدیک

صالورت   باله « لحادیثنها  ةفارجیول للأل رول ةولقیلما للحولدث لل»در روایت معرو   .5

ک: صورت مشالروح  ن) «راوی احادیثنا»نه « لحادیثنا ةرول»جمع آمده است و فرموده 

 .(8625مفاکرات مجلو رورای بازنگری قانون اساسی، 

ریوه رهبری رورایی در آیات و در مقابل، مخالفان رورایی بودن رهبری معتقد بودند 
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باله مشالورت،    است. خداوند پو از سفارش پیامبر گرامالی اسالالم  روایات تأیید نشده 

کند که تصمیم  صراحت داللت می ین عبارت بها «.فاذا عزمت فتوکل علی اهلل»فرماید:  می

نهایی با خود آن حضرت است و ایشان باید حر  آخر را بزند. در روایات نیز ریوه رهبری 

 :کند نقل می صدوق از امام رضا رورایی تأیید نشده است؛ مانند روایتی که ریخ

یجوز ان یکون فی االرض امامان فی وقت واحد او اکثر مالن ذلالک؟ قیالل     الفان قا : فلم 

لعلل منها: انه لو کانا امامین کان لکل من الخصمین ان یدعو الی غیر ما یدعو الیاله صالاحبه   

ق واالحکالام  ثم ال یکون احدهما اولی بان یتبالع مالن صالاحبه، فتبطالل الحقالو      للحکومةفی 

والحدود؛ اگر بدرسند: چرا وجود دو امام یا بیشتر از آن در زمان واحد در زمین جالایز نیسالت،   

اگر دو امام وجود دارته بارد، هر یالک از دو   اینکهگفته خواهد رد به چندین علت؛ از جمله 

تواند نزد امام دیگری غیر از امامی که رفیقش بالرای   اند، می نفری که با هم به نزاع برخاسته

یک از آن دو ملزم نیست از رفالیقش پیالروی    گاه هیچ رفع نزاع نزد وی رفته، مراجعه کند، آن

، 6، ج8666)صالدوق،   گالردد دود مالی کند. در نتیجه، موجب ضایع ردن حقوق و احکام و حال 

 (.811 – 55ص

توانالد جالای   : آیا رورا میاینکهاهلل محمد مؤمن قمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر  آیت

 گوید:  فقیه را بگیرد؟ می والیت 

 رورایی بارد، نداریم و از صحیفه فضل بن راذان از امام معصوم والیت اینکهدلیلی بر 

  (.8688)مؤمن،  نقل رده است که ولی باید یک نفر بارد

 گوید:  اهلل خوروقت نیز درباره ررعی نبودن نظریه رورای رهبری می آیت

در اسالم هیچ پستی در اداره رئون اسالم، رورایی نبوده است؛ نه پیامبری، ناله امامالت، ناله    

یفتد؛ اگر حکم صادر کردنالد،  مرجعیت تقلید. اگر رورایی بارد، ممکن است بینشان اختال  ب

  (.8688)خوروقت،  رود. بنابراین، رورای رهبری اصالً نباید مطرح رود سست تلقی می

 نویسد:  اهلل سید کاظم حایری هم درباره رر  نبودن رورای برای رهبری می آیت

مفاد ادله والیت فقیه، عام استغراقی است، نه عام مجموعی؛ یعنی فالرد فالرد فقهالای جالامع     

جعل رده بارد. پو  آنهااند، نه آنکه والیت و ح  زمامداری برای مجموعه  ای ، منصو رر

نظریه رورایی، نوعی تصر  در ظهور ادله و نیازمند قرینه است. در طالو  تالاریخ اسالالم در    

هالای فالردی بالوده اسالت.      های گوناگونی به اقتدار رسیدند، حکومت عصر اهل بیت که رژیم

انالد،   ها باله مخالفالت و باله تبیالین اندیشاله امامالت پرداختاله       حکومتهم که با  بیت اهل

انالد، ولالی هرگالز معتالرض      ها مطرح کالرده  های فراوانی در اثبات نامشروعیت حکومت ارکا 
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)حالایری،   انالد  ها نشده و رر  رورایی بودن رهبری را عنالوان نکالرده   فردی بودن این دولت

 (.641ق، ص8484

 یه اعلم و معاونت اجرایی فرد مورد اعتماد(والیت در طول مرجعیت )والیت فق ب(

رالود و در نهایالت    بخالش نظالام تلقالی مالی     در این نظریه، نهاد مرجعیت کانون مشروعیت

مراتالب   گردد. در واقع حکومت اسالالمی باله نالوعی بالا سلسالله      حاکمیت از آن مرجعیت می

میت خورد و مرجعیت دینی ضامن مشروعیت و اسالال  موجود در سازمان روحانیت پیوند می

ای فراتر از اداره حکومت دارد، فقیاله   مرجعیت دینی وظیفه اینکهرود. اما به دلیل  نظام می

دهد تا او رهبری نظالام اسالالمی را    دیگری را به نیابت از خود در ساختار حکومت قرار می

کنالد و در جمیالع    عنوان بازوی اجرایی نهاد مرجعیالت عمالل مالی    برعهده گیرد. فقیه نیز به

 گیرد.  نهاد مرجعیت اذن می تصرفاتش از
اهلل احمالد آذری   بار پو از رحلت امام خمینی از سالوی آیالت   این دیدگاه برای نخستین

ای نیالز   اهلل خامناله  اهلل گلدایگالانی باله آیالت    قمی مطرح رد و البته در متن پیام تبریک آیت
گان مجلو خبر 8628اهلل آذری قمی در اجالس مورخ چهاردهم خرداد  بازتا  یافت. آیت

رهبری دو ایده مهم دارت: او ، دفاع از رهبری فردی در برابالر رهبالری رالورایی و دوم،    
اهلل آذری  ای. البتاله آیالت   اهلل خامنه اهلل گلدایگانی و معاونت اجرایی آیت دفاع از رهبری آیت

 ، معاونت اجرایی او، یعنی رهبراینکهقمی از ابتدا نیز به والیت فقیه اعلم معتقد بود؛ نهایت 
توانسالت فقیاله غیالراعلم یالا مجتهالد غیرمتجالزی یالا حتالی          اجراییات یا رییو جمهور مالی 

غیرمجتهد بارد. وی به ترتیب در زمان حیات این مراجع به اعلمیت ایشان قایل بود: آیات 
اهلل اراکالی نیالز تالا مهالر      عظام بروجردی، خمینی، گلدایگانی و اراکی. او پو از رحلت آیت

 بهجت باور دارت.  اهلل به اعلمیت آیت 8662
بالا جمعالی دیگالر از اعضالای      8628اهلل آذری قمی رب سیزدهم خرداد  گویند آیت می

کند با توجه باله   رود و به ایشان پیشنهاد می اهلل گلدایگانی می جامعه مدرسین به منز  آیت

ناله مالن   »گویالد:   رحلت امام خمینی، رهبری انقال  را بدفیرد، ولی آیت اهلل گلدایگانی می

کنم و نه با کسی کاله   ه رهبری دارم و نه اهل رهبری هستم. نه من این کار قبو  میداعی

البتاله در روز چهالاردهم خالرداد نیالز در مجلالو خبرگالان        8«.رهبر رد بنای مخالفت دارم

                                                 
برخای باه آقاا    ». مصا به سید مرتضی ابطحی با  جت االساالم و المسالمین ساید بااقر گلپایگاانی،      1

 ، سایت فرارو.1311خرداد  11« پیشنهاد رهبری دادند
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ای مطالرح   اهلل خامناله  اهلل گلدایگانی در عرض رهبالری آیالت   رهبری، همچنان رهبری آیت

 64رای از  21ای بالا   اهلل خامناله  دادند و در نهایت آیالت گردید و چهارده نفر به ایشان رأی 

سردسته گروه  .(896 – 848، ص8628)هارمی رفسنجانی،  عضو حاضر به رهبری برگزیده رد

اهلل گلدایگالانی و   اهلل آذری قمی بود. وی در آن اجالسیه از رهبری آیالت  چهارده نفره، آیت

أی نیاورد. البته او یک سا  پالیش همالین   ای دفاع کرد که ر اهلل خامنه معاونت اجرایی آیت

بیالان  . (696 – 669، ص8666)آذری قمی،  رئون و ررای  رهبری و مرجعیتایده را در کتا  

 :و قریب به آن را از رهید صدر نقل کرده بود

هالای مختلالف    مرجع اعلم در فقه، رییو الفقهاء باید بارد و فقهای مادون خالود را در پسالت  

عنوان قالایم مقالام مرجالع اعظالم،      رایسته را به رهبری بگمارد و او بهفقهی، من جمله فقیه 

مالان، روایالت عالی  بالن قاسالم و صالدها خبالر دیگالر و حجالت           عمل کند. ما حجت ررعی

دانالد و   مان، بنای عقال بر تقلید اعلم و حکم عقل است که قدر متیقن را تقلید اعلم می عقلی

تر بارند؛ زیالرا لزومالی نالدارد کاله کارهالا را       ما قبو  نداریم که مراجع فعلی در رهبری پایین

 (.8664)همو،  مباررتاً انجام دهد

داد و  گرچه آذری قمی به استناد برخی از ادله فقهی و عقلی، به اعلم فقها اولویت مالی 

رسالد ایالن    دانست، به نظالر مالی   نحو عموم استقرا، وارث پیامبر و نایب امام می ایشان را به

 ردارد:نظریه چند ایراد اساسی درب

ای جالز   فقیاله، وظیفاله   اینکاله مبنی بر  8626نخست آنکه، با نظریه ساب  وی در مهر  

یقین امری  ارراد، نصیحت و راهنمایی ندارد، ناسازگار است. نظارت نوعی والیت است و به

 مافوق ارراد، نصیحت و راهنمایی است. 

اعلالم بالا معاونالت    ، این نظریه اجرا ردنی نیست. در واقالع زوج ولالی فقیاله    اینکهدیگر 

وزیر غیرتشریفاتی در تجربه جمهوری اسالمی  اجرایی، همانند زوج رییو جمهور و نخست

 ای پدید آورد.  تواند مشکالت عدیده ایران، قابلیت اجرایی ندارد و در عمل می

ها نفر ادعای  ، اگر ولی فقیه بخواهد تابع مرجع اعلم بارد، در ررایطی که دهاینکهسوم 

نظر دارند، از کدامین مرجع  کنند و عدو  مؤمنان نیز درباره اعلم آنان اختال  مرجعیت می

 پیروی کند؟

تر گفتیم، اساساً اعلمیت در تصدی منصالب والیالت رالر      که پیش ، چناناینکهچهارم 

نیست و ادله وارده در این با  بر لزوم اعلمیت داللت ندارند. وانگهی، اگر مراد از اعلمیالت  

آورد،  تنهالایی والیالت نمالی    بارد، از نظر برخی از فقها، اعلمیت فقهی به «اعلمیت در فقه»
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 بلکه زاید بر آن، توان مدیریتی، تدبیر و بینش سیاسی ال اجتماعی او نیز رر  است.

اندیشی با کیست؟ اگر با فقیه اعلم بارد که وی قادر  ، در این الگو مصلحتاینکهپنجم 

تعیین مجتهد دیگری برای اجراییات نیازی ندارد و  به تدبیر امور سیاسی مؤمنان است و به

اگر تشخی  مصلحت با مجتهد رهبر بارد، چه نیازی به یک مجتهد اعلم به عنوان ولالی  

فقیه وجود دارد؟ افزون بر این، در این نظریه ح  صدور احکام حکالومتی بالا کیسالت و در    

ام تزاحم میان رأی مرجع یک از آن دو، مالک عمل است؟ نیز هنگ امور نوعیه، فتوای کدام

 حل چیست؟  اعلم و فقیه حاکم، راه

جای حالل   سازد و به بدین ترتیب، این نظریه در مقام تحق ، نظام اسالمی را عقیم می

 .(666 – 662، ص8665)عمو راهی،  آفریند ها مشکل جدید می مشکالت جامعه، ده

 تقدم ولی فقیه در امور سیاسی و اجتماعی بر مرجعیت دینی  ج(

زمینه هر گونه تزاحم و تعارض میان مرجعیت دینی و ولی  آنکهبر اساس این نظریه، برای 

های خاصی از زنالدگی مؤمنالان بارالد و     فقیه از میان برود، نهاد مرجعیت باید متولی حوزه

ارراد مردم را برعهده گیرند. از نظر حقوقی مراجع در مقام بازوهای پرتوان ولی فقیه نقش 

های علمیه قرار دارد و مبنای مشالروعیت نظالام    نیز رهبری در رأس مخرو  سازمان حوزه

است. این بدین معناست که مردم در مسایل فرعی فقهالی از مراجالع تقلیالد خالود پیالروی      

نظر فقیهی کاله   کنند، ولی در مسایل سیاسی و اجتماعی، تنها نظر فقاهتی ولی فقیه یا می

های دیگر فقیهان در این مالوارد   رهبر بر آن صحه گفارد، متّبع است. بدین ترتیب، دیدگاه

ارزش علمی دارد، ولی ارزش اجرایی ندارد و قدر متیقن در احکالام والیالی و حکالومتی آن    

 :است که همگان موظف به پیروی از آن هستند؛ چه مراجع تقلید و چه مقلدان آنان

احتیا  آن است که با وجود تعدد فقهای جامع الشرای ، امامت و رهبری در رخصالی  مواف  

صورت، مزاحمت فقیاله دیگالر بالا او     اند و دراین کند که مردم او را انتخا  کرده تعین پیدا می

جایز نیست، بلکه بدون اجازه او دخالت در مسایلی که از رئون والیت است، جایز نیست؛ چه 

 (.458ص، 8ق، ج8488)منتظری،  در امور دیگردر امور مالی و چه 

فقهایی که  الزم نیست این تقدم حتماً بر پفیرش نظریه والیت فقیه مبتنی بارد؛ حتی 

و اطالالق    بن حنظله و مانند آن را به مورد نزاع و خصالومت منصالر  دانسالته    مقبوله عمر

مالاعی و سیاسالی و   انالد، ولالی در مسالایل اجت    جعل حاکم را در غیر این مورد، انکالار کالرده  

موضوعات و رویدادهای مهم، حکم حاکم را نافف دانسته و آن را به عنوان اصالل مساللّم و   

 افزاید:  باره می آقاضیاء عراقی دراین .اند غیرقابل تردید تلّقی کرده
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لم ال؟ وجهها   لههرهؤها لالوّل، ال ّ     ةییتبر فأل للحکم ل  یکو  مسبوقاً بالخصهوم  هل
و  … ةللأل سهب  للحکهم بالخصهوم    ةللؤنصرف ةرمة للرد هو للؤقبولعؤدة للدلیل علأل ح

للحکهم للؤتیله     أللِالّ فه  ةمحکؤه  ةبالخصومعلی  فاصالة عدم للنفوذ فأل غیر للؤسبوق 
للجزم بانّها من شهلو  قاهاة للجهور     یدعو ؤکنیو کذل للهالل لذ  ةیللنوع اتیاسیبالس

باید مسبوق به مرافعه بارد یا گستره حکالم   آیا حکم حاکم،؛ ةللثابت  لقااتنا با الق للؤقبول

زیرا  ؛تر به واقع، قسم او  است له دو وجه است: نزدیکئدر مس ؟حاکم اعمّ از خصومت است

عمده دلیل در حرمت ردّ بر حاکم، همان مقبوله است که به حکومالت در مرافعالات انصالرا     

که مربو  به  امّا در احکامی دارد. بنابراین، در غیر مرافعات، اصل عدم نفوذ حکم حاکم است.

امور سیاسی و اداره اجتماع است که نوع مالردم بالدان نیازمندنالد و همچنالین ثبالوت هالال ،       

 کنالد  اطالق مقبوله عمربن حنظلاله، اقتضالا مالی    ؛ چراکهاست  ون حاکم اسالمیئاز ر یقین به

تا،  اقی، بی)عر ثابت بارد  قاضیان جور نهی رده، برای قاضیان و حاکمان اسالمیبرای  آنچه

  (.96مسئله 

حکم الحاکم الجامع الشرای  الیجوز نقضه »گوید:  می عروهبه همین دلیل نیز صاحب 

و لو لمجتهد آخر اال اذا تبین خطاه؛ نقض حکم حاکم جامع الشرای  جایز نیست؛ حتی بالر  

مسالئله  ق، 8484یزدی، ال)طباطبایی  «دیگر مجتهدان، مگر در موردی که ارتباه او رورن بارد

نیز تصری  کرده، الزم نیست حاکم اسالمی اعلم بارالد   جواهرکه صاحب  و البته چنان (96

در واقع اعلمیالت رالر  در    .(98)همان، مسئله  و نفوذ حکم وی منو  به اعلمیت نشده است

اهلل ریخ جواد تبریزی، در مسالایلی   رو، به گفته آیت تقلید است، نه رر  در حاکمیت. ازاین

ل حکومتی و سیاسی ارتبا  دارد، بر مراجع و مقلدان آنان فرض اسالت از ولالی   که با مسای

، 8686)تبریزی،  نشوندفقیه پیروی کنند تا موجب اختال  در نظام و ضرر و اضرار بر دیگران 

در واقع پیشنهاد ایشان در مسئلة تعامل میان مرجعیت دینی و رهبری سیاسی  .(68، ص6ج

، باید از مرجع تقلید اعلم و در غیر «حکم ررعی الزامی»در آن است که در موارد اختال  

را به حکمی الزامی تبدیل کند،  آنهاتواند  موارد الزامی، یعنی مباحات که حاکم اسالمی می

 :(811، ص8685)فراتی،  باید از ولی فقیه پیروی کرد

یأل فهو لؤهن  من لدلت  و لما للحکم للوال ةعن حکم للکلأل للفرعأل للؤستنبط ةللفتوی عبار
 .(648، ص8686)تبریزی،  ةعلأل لالمر و للنهأل فأل لالمور للؤباح ةکانت ل  للوالی

البته ممکن است برخی از فقها که والیت فقیه را عالام و مطلال  و آن را در خصالوص    

، 8652مفاکرات رالورای بالازنگری قالانون اساسالی،     مشروح )مؤمن، صورت  رورا، رأی و بیعت مردم
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دانند، خمو را از اموا  تحت مالکیت ولی امر بررمارند و معتقالد   می« نامشرو » (645ص

)آذری قمالی،   طور کلی در اختیار رهبالر قالرار گیالرد    روند الزم است وجوه ررعی مؤمنان به

و حتی رورای نگهبان نیز باید هنگام اختال  فتوا به فتوای ولی فقیه عمل  (696، ص8666

توانالد   گفرالته از ایالن، فقیاله مالی     .(65 – 62، ص8686)مؤمن،  جعکند، نه به فتوای دیگر مرا

مجلو رورای اسالمی را منحل کند و فراتر از قانون اساسی به وضع مقررات و اجرای آن 

طور طبیعی ممکن است ذیل چنین نگرری نهاد مسالتقلی باله نالام مرجعیالت در      بدردازد. به

دهد تمام  قرار گیرد. این نشان می عرض والیت فقیه پفیرفته نشود و قهراً در طو  والیت

کالرد، بالا    نوعی استقال  نهاد مرجعیت را از آمریت سیاسی تضمین می سازوکارهایی که به

تأسیو حکومت اسالمی باید بازتعریف روند و نقشه جدیالدی از نقالش عالمالان در سالایه     

 حکومت اسالمی ترسیم گردد.

 افتراق ساختاری میان دو نهاد والیت و مرجعیت د(

کردنالد،   های پیشین که بر تجمیع نهاد مرجعیت و رهبری تأکید می رخال  برخی دیدگاهب

فشارد و معتقد است سالمت این دو نهاد در  این نظریه بر تمایز کارکردی این دو نهاد پامی

ست. عالمان و مراجع دینی، رسالتی ویژه دارنالد و نبایالد در جزییالات متغیالر     آنهاجدا بودن 

روند. درگیر ردن آنان در امالور روزمالره سیاسالی، هالم باله رسالالت        زندگی سیاسی درگیر

کنالد؛   زند و هم توان آنان را در نظارت بر امالور سیاسالی تضالعیف مالی     ران لطمه می دینی

آنان به دلیل ورود در مسایل اجتهادی و فقهی، فرصت مناسبی برای پرداختن  اینکهویژه  به

ی فقیه نیز فرصت ورود به مسایل اجتهالادی را  که ول و ورود به امور زمامداری ندارند؛ چنان

رالود در   ای دارند که سالبب مالی   رسد هر دو نهاد وظایف جداگانه رو، به نظر می ندارد. ازاین

 اند از: تمایز باقی بمانند و در هم مدغم نگردند. این وظایف عبارت

 وظایف و کارکردهای نهاد مرجعیت دینی  .8

معار  دینی، تربیت و پرورش طال   وظایف سنتی و اصیل آن: فهم دین، نشر -

های دینالی و اجالرای رالعایر مالفهبی در میالان       و عالمان اسالمی، ترویج آموزه

 مردم.

وظایف اجتماعی آن: نظارت عمومی بر رونالد کلالی امالور سیاسالی و اجتمالاعی       -

جامعه، حل معضالت تئوریک و فقهی نظام اسالم و ممانعت از گرایش دولالت  

 به استبداد دینی.

 کارکردهای حاکم اسالمی/ ولی فقیه وظایف و .6
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 استقبا  از نظارت و انتقاد دلسوزانه و مشفقانه مراجع تقلید؛ -

 نظرخواهی از عالمان دینی در مسایل مستحدثه؛ -

 های علمیه؛ واگفاری تبلیغ و ترویج دین به مراجع دینی و حوزه -

 های پیشین در تعیین مرجعیت دینی؛ حمایت از رویه -

 8.اقتدار سنتی دیگر مراجع دینیاحترام به حوزه  -

ای دیگر بیان رالده اسالت. از نظالر آنالان،      این تمایز کارکردی در تقریر برخی، به گونه

که رهبری متعل   مرجعیت دینی، موضوعی رخصی و متعل  به جامعه مدنی است؛ درحالی

فراینالد، سالازوکارها و ابزارهالای     آنهالا به عرصه دولت و جامعه سیاسی است و هر یالک از  

یافته و مبتنی بر ابزارهای سیاسالیِ دومالی در    خاص خود را دارند. مداخالت آمرانه، سازمان

کند و  اولی، روندهای دینی، اجتماعی و سیاسی را در جامعه و دولت دستخوش اختال  می

 رالود  در نهایت، موجب بروز مشکالت گوناگونی، هم برای دیالن و هالم بالرای دولالت مالی     

 : (66 – 66، ص8666)آغاجری، 

اگر تفکیک میان دو حوزه عمومی و خصوصی قایل رویم و ادعا کنیم مراجع مسالئو  امالور   

رخصی مقلدین خود هستند و والیت فقیه متکفل امور اجتماعی و عمومی رهروندان است، 

ایالم.   گاه نسبت معقو  و قابل پفیرری میان دو نهالاد مرجعیالت و والیالت بالر قالرار کالرده       آن

مؤمنین مکلف از آن حیث که در فروعات ررعی مقلدنالد، در احالواالت رخصالیه تالابع رأی     

عنوان رهروند در تعامل با سایرین قالرار دارنالد و    مراجع خود خواهند بود و از آن حیث که به

اند، باید باله رأی حاکمیالت کاله رهبالری نماینالده آن       دهی رده در نهادهای اجتماعی سازمان

رند. با این حسا  و با پفیرش انفکاک سالاختاری میالان دو حالوزه مالفکور،     است، گردن بگفا

های متعددی از مجتهالدین و   توان هم دارای ربکه فرض تزاحم و تعارض منتفی است و می

 حا  همگان به صفت رهروند تابع مقررات عمومی خواهند بالود  مقلدینشان بود و هم درعین

 (.986، ص8665)حجاریان، 

ی آن است که نهاد مرجعیت نیز هماننالد دیگالر نهادهالای مالدنی، از     نتیجه چنین الگوی

هالای   دولت نوعی استقال  خواهد دارت و طبعالاً بالرای انجالام وظالایف خالویش سالازوکار      

                                                 
تدریج به مراتع رلمی تبادیل   اند که مراتع تقلید به . برخی دیگر نیز این تفکیک را چنین فرض کرده1

گونه از نهاد رهبری که ماهیهی  کاومهی و   امر مسلمین خارج گردند و بدینشوند و از دایره مفهوم ولی 

 (.313ص ، دفهر چهاردهم،مقاالت تاریخیغیررلمی دارد، مهمایز شوند )رسول تعفریا ، 
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آوری وجوهات و مصالر  آن   داوطلبانه و خودجوری تعبیه خواهد کرد که از آن جمله گرد

ها در امور خصوصی فتوا دهنالد و  حل آن است که مراجع تقلید تن است. البته توفی  این راه

در امور عمومی، مقلدان خود را تابع احکام حکومتی بداننالد و اگالر هالم رأی و فتالوایی در     

حوزه امور اجتماعی و سیاسی دارند، تا وقتی از مجرای قوه مقننه به قالانون تبالدیل نشالده    

مجامع علمی تنها در « دکترین حقوقی بدیل»عنوان  است، از آن دست بشویند و حداکثر به

به طرح آن بدردازند. رهبری نیز در حوزه امور خصوصی موقعیت مراجالع تقلیالد را محتالرم    

بدارد و پیروان خود را از حف  دیگر مراجع دور کند و به ساختارهای ارتبا  جمعالی اجالازه   

 ندهد در حوزه امور خصوصی، مرجعی را بر مرجعی و رهبری را بر مراجع تقلید مقدم کنند.

گیرد آن است لزوم پیروی از احکام حکومتی ولی فقیه،  ه این الگو نادیده میمشکلی ک

االجراست که در کبرا و صغرای والیت با ولی فقیاله   تنها برای آن دسته از مجتهدانی الزم

ای از آنان چنالین نظالری ندارالته بارالند و در      یقین در فرضی که پاره نظر بارند. اما به هم

انجامالد.   رأی و فتوا بارند، به تصادم با حکومالت دینالی مالی    حوزه امور عمومی نیز صاحب

حل افتراق سالاختاری میالان دو نهالاد     تر این الگو آن است که راه همه، مشکل اساسی بااین

مرجعیت و رهبری، با اتکا به رالرای  تالاریخی ال اجتمالاعی، مسالتلزم آن اسالت کاله نهالاد         

کاله خالود را در حالوزه امالور      مرجعیت بر اثر تجار  تاریخی به ایالن نتیجاله رسالیده بارالد    

)همان، ص  عنوان امری مقدس تضمین گردد خصوصی محدود و محصور کند تا بقای آن به

رفت افتراق  این بدین معناست که اگر نهاد مرجعیت به چنین الزاماتی تن ندهد، برون .(988

رالود.   یرده بازتولیالد مال   ریزد و عمالً تزاحم گفته ساختاری میان آنان و نهاد والیت فرومی

های اجتمالاعی آن، کاله مبنالای     های فردی احکام دینی از جنبه افزون براین، تفکیک جنبه

نماید. با  افتراق ساختاری میان نهاد مرجعیت و رهبری است، در بسیاری از موارد دروار می

توان مرز رورنی بین احکالام فالردی و    توجه به چند بعدی بودن احکام اسالم، آیا واقعاً می

تا قلمرو حاکمیت فقیاله را از قلمالرو حاکمیالت     (646، ص8665)عموراهی،  قایل رداجتماعی 

 فتوایی مراجع تقلید از هم متمایز کرد؟ 

ویژه امام خمینی، هیچ حکمی از احکام الهالی، حتالی    از نظر بسیاری از فقهای ریعه به

ندارالته  های سیاسی و اجتمالاعی در آن وجالود    توان یافت که جنبه را نمی آنهاترین  عبادی

بارد و ممکن است فتوای مرجعی که از منظر ایالن الگالو، خصاللت فالردی دارد، بالا نظالام       

اجتماعی مرتب  گردد و مشکالتی فراهم آورد. برای نمونه، ممکن اسالت یکالی از مراجالع    

تقلید، بسیاری از معامالت بانکی و غیربانکی را در جامعه ربوی بداند، ولی حاکم اسالالمی  
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توان به مشکالت  امالت اعتقادی ندارته بارد. در چنین فرضی نمیبه ربوی بودن این مع

اصرار ورزید. بدین ترتیب، این  آنهاتوجهی کرد و بر افتراق ساختار و کارکردی  پیشامده بی

توانالد   های تعارض و چالش میالان ایالن دو نهالاد نیسالت و نمالی      الگو نیز قادر به حل زمینه

 رفتی بر این تصادمات بارد. برون

 مند میان نهاد مرجعیت های جدید؛ رقابت قانون دگاهدی .3

بیان رده است، تنها  (985، ص8665)حجاریان،  طلبان این نظریه که از سوی برخی از اصالح

آمیالز مراجالع تقلیالد و     مسیر استقرار ولی فقیه را در رأس نظام اسالالمی، رقابالت مسالالمت   

نظریه همه مراجالع و فقهالایی کاله    داند. در این  مشارکت مردم در انتخا  یکی از آنان می

داننالد، بالا    خود را دارای ررای  و صفات مندرج در اصل یک صد و نهم قانون اساسی مالی 

پردازند و در نهایت یکالی از   اتکا به مقلدان و هواداران خود در فضای سیاسی به رقابت می

کلالی و   هالای  رالود و سیاسالت   طی انتخاباتی کامالً آزاد به رهبری نظام برگزیالده مالی   آنها

روند و به قواعد  زند و دیگران در برابر رأی ملت خاضع می خطو  هدایت نظام را رقم می

دهند. بنابراین، رهبری نظام اسالمی نیز تابع قواعد دموکراسی و برآمده  دموکراسی تن می

از رأی اکثریت است و پیروی از رأی او، مطاب  قاعده عقالییِ پیروی از رأی اکثریالت در  

 ، بر همگان و حتی دیگر مراجع واجب است. للفرلغ ةطقمنحوزه 

های عرفی مثل انتخابات ریاست جمهوری  که در حوزه گونه بر اساس این نظریه، همان

آمیز، حاکم است، در حوزه ررعیات  و مجلو رورای اسالمی، اصل تکثر و رقابت مسالمت

نیز که بنا به روایات اسالمی، فقیه تنها فردی است که برای زعامت سیاسی اهلیت دارد و 

رو، دیگر مقام مرجعیت در امور رخصالی و   رود. ازاین یت میمنصو  است، این قواعد رعا

خصوصی و حتی جامعه مدنی محصور نیست، بلکه این نظام، بخشی از فضای سیاسالی را  

 رود.  دهد و مشمو  قواعد این فضا می تشکیل می

بتواند در فضای سیاسی فعا  بارد، به ابزارهالا و   آنکهجا نیز نهاد مرجعیت برای  در این

هایی نیاز دارد که بتواند با دارتن فرصت مساوی با دیگران در این فضا به رقابالت   رسازوکا

است. در این فرض، وجوه ررعی، رباهت زیالادی  « مالیه مستقل»بدردازد که در رأس آن 

پردازنالد و مالدارس علمیاله     کند که هواداران احزا  سیاسالی مالی   به ح  عضویتی پیدا می

طور دیگالر نهادهالای    یابند و همین دهی می سازمان کارکرد جدیدی در جهت کادرسازی و

 :ررعی و حوزوی

موضوع تکثر مراجع و انتخا  آنان از سوی مقلدان و وارد کردن آنان به عرصه یک رقابالت  
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مدنی و دموکراتیک، صورتی مدرن از یک مقوله سنتی است. این معنا که مالردم بتواننالد بالا    

ی از هم و به حداقل رساندن نقش دولالت  های عمومی و خصوص جدا کردن گروهی از حوزه

ای  هالای فقهالی، نظریاله    در زندگی خصوصی افراد، عمالً کاری کنند که مردم از میان نحلاله 

انتخا  کنند و این نظریه برای مدت مشخصی حاکم بشود و پو از حاکمیت آن نظریه، جا 

 )همان(. های دیگر بازرود برای نظریه

لی است که بر مبنای آن، اوالً، حاکمیتی دوگاناله باله   ح از نظر حجاریان، این نظریه راه

روند. ثالثاً،  ای از مؤمنان به عنوان رهروند درجه دوم رناخته نمی آید. ثانیاً، پاره وجود نمی

هالای   نخواهیم دارت. رابعاً، استقال  حوزه 8«عمل ررعی مجرمانه»هایی مانند  پارادوکو

گالردد و خامسالاً، رأی    ود، تضالمین مالی  علمیه که خواست همیشگی حضرت امام خمینی ب

 کند. معارضی با حکم حکومتی نظم اجتماعی را مختل نمی

بخشالد و ممکالن    رغم صورت مدرنی که به نظام مرجعیت مالی  همه، این نظریه به بااین

 های دموکراتیکی برای آن فراهم آورد، چند ارکا  اساسی دارد:  است جفابیت

تبع آن، سازمان روحانیت را از ماهیالت خالویش    ، این نظریه، مرجعیت و بهآنکهنخست 

دهد که هدفی جزء تصالاحب   کند و هویت آن را همچون احزا  سیاسی تقلیل می خلع می

قدرت ندارند. این در حالی است که تاریخ پرفروغ نهاد مرجعیت نشان داده است که تجربه 

سیاسی ردن آن. این بودن و ماندن آن وابستگی تام دارد، نه « مدنی»موف  این نهاد، به 

های سالعید حجاریالان تالن     تواند به توصیه دهد که نهاد مرجعیت و روحانیت نمی نشان می

گوناله خالود را دچالار     دهد؛ یعنی خویش را در اندازه یک حز  سیاسی تقلیل دهد و بالدین  

اش، هالم توانسالته    اختال  در کارکرد کند. در واقع تاکنون روحانیت با اتکا بر نقش مالدنی 

های سیاسی، حَکَم رالود   ظر بر قدرت بارد و هم هنگام منازعه سیاسی، میان گروهاست نا

توان فرض کرد که یک یالا چنالد حالز  سیاسالی      و نقش پدری خود را ایفا نماید. البته می

اهلل سید نورالدین حسینی ریرازی و نیز حز  الدعوه به  مانند حز  برادران به رهبری آیت

ای رکل بگیرنالد و بالر اسالاس     بر مدار روحانی برجسته رهبری رهید سید محمدباقر صدر

رالود کاله    برنامه او به رقابت سیاسی بدردازند، ولی این مسئله به احزا  سیاسی مربو  می

کنند یا نه و ربطی به تغییالر ماهیالت    آیا تشکیالت خود را بر مدار مرجعی آگاه و دانا بنا می

                                                 
. مراد وی از رمل شرری مجرمانه، مانند مؤمنی است که بنا به فهوای مرتع خود روز رید فطر را یاک  1

  کومت بداند و بر اثر روزه خواری از سوی ضابطا   کومهی دسهگیر شود. روز قبل از ارالم رسمی
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 نهاد مرجعیت و روحانیت ندارد. 

عنوان ح   ای در فقه اسالمی دارد به ، تلقی وجوهات ررعی که مصار  ویژهآنکهدوم 

 پردازند، با مبانی فقهی مطابقت ندارد.  عضویتی که هواداران احزا  سیاسی می

، عملی بودن این ایده که همه مراجع واجد ررای  نامزدی رهبری روند و در آنکهسوم 

هالای   و نه با وضالعیت همیشالگی حالوزه    فضای سیاسی به رقابت بدردازند، نه ممکن است

های احالراز رهبالری از سالوی     صالحیت (661، ص8665)عمورالاهی،   علمیه ما همخوانی دارد

بارد و بتوانالد   آنهاقدر هم ساده و اندک نیست که هر فقیهی واجد  فقها در عصر غیبت آن

 در چنین رقابت مهمی مشارکت کند.

 سیاسیالگوی مرجح نسبت مرجعیت دینی با رهبری  .4

کوریم  در این قسمت بدون تأکید بر رابطه طولی مرجعیت دینی و مقام رهبری، بیشتر می

هایی اراره کنیم که معموالً محل تصادم قلمرو اقتدار مراجع تقلید و ولی فقیه باله   به نکته

باره مطالرح نشالده    آیند. گرچه تاکنون در سطوح باالی حوزه سخن رفافی دراین رمار می

 بالرد  ای از ابهالام باله سالر مالی     یر رسو  جعفریان این رابطه همالواره در هالاله  است و به تعب

رسد از برخی سخنان مراجع تقلید بتوان کدهایی برای  به نظر می ،(484، ص8689)جعفریان، 

 دهی مرزهای این اختیارات بیان کرد.  سامان

میان مراجع تقلید له که در موارد اختالفى ئتبریزى با بیان این مس اهلل تیآبرای نمونه، 

« حکم ررعی الزامی»که  نظر کرد و در مواردی ،و مرجعیت سیاسى باید به مورد اختال 

از مرجع تقلید اعلم و در غیر موارد الزامی ال یعنى مباحات ال که حالاکم     ،مورد اختال  بارد

د کورال  مالى  ،کرد پیرویرا به حکمى الزامى تبدیل کند، از ولى فقیه  آنها ندتوا اسالمى مى

 نویسد: می لالنولر لاللهیة سنگ . ایشان در کتا  گرانحدود این مرزها را رورن کند

عبارة عن حکم للکلى للفرعى للؤستنبط من لدلّت  و لما للحکم للوالئى فهو لؤهن   للفتوى
 (.648، ص8686)تبریزی،  کانت ل  للوالیة على لالمر وللنهى فى لالمور للؤباح 

فقهی اراره رده است: حوزه تقلید از مرجعیالت دینالی باله     در این عبارت به نکته مهم

احکام الزامی فقهی و حوزه پیروی از ولی فقیه به اوامر و نواهی او در مباحات محدود رده 

باید ررایطى بر رواب  ولى فقیه با نظام مرجعیت حاکم رود که این نظام  ،هرحا  هباست. 

د کاله قلمالرو   شالو قدر گسترده ن آنهم لمین د و دایره اقتدار ولى امر مسگردهرگز تضعیف ن

الشعاع قرار دهد. مرجعیت  تحترا مراجع تقلید  دیگراعما  والیت فتوایى، قضایى و حسبه 

که مالحظات قدرت نباید آن را در تنگنا قرار دهد. به همالین   داردریعه ررای  و امکاناتى 
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نهالد   بر ررو  مجتهد مىد یدلیل، مخالفت یا همدلى مرجعى با نظام سیاسى، نه ررطى زا

انداز تعامل  اهلل تبریزی اهمیت بسیاری در چشم همه، عبارت آیت بااین کاهد. و نه از آن مى

تواند پایه مستحکمی در رواب  میان این نهالاد   مرجعیت دینی با رهبری سیاسی دارد و می

 ارزرمند بارد. 

است  اجتماعىسیاسی ال مسایل مراد از الزامات ولی فقیه در حوزه مباحات ررعی، همه 

، به دلیل فقدان ن  رالرعی،  گردد و در آن موضوع که به سیاست کل نظام اسالمى برمى

تالک   که تکآید  می پدیددولت اسالمى  سویقوانین و مقررات الزامى از و حکم حکومتى 

خواهد سیاسى بارد  حا  مى ،سازد. در این موارد افراد را به اطاعت و اجراى آن موظف مى

مریکا یا اقتصادى بارد ماننالد پرداخالت مالیالات و یالا اجتمالاعى بارالد       اد قطع رابطه با مانن

اعم از ولى فقیه، مراجع  ،تمامى افراد جامعه ،قوانین و مقررات راهنمایى و رانندگى همچون

هرچنالد نظالر مرجالع     انالد؛  موظالف به اجراى فرامین و مقررات حکومت  آنهاتقلید و مقلدان 

 در مسالایل کالالن   ویالژه  بهها،  زیرا ازآنجاکه چندگانگى دیدگاه ؛بارد تقلیدران مغایر با آن

ومرج و حتى اختال   هرج سبببسا  آفرین خواهد بود و چه ساز و مشکل ، سرنورتاجتماعی

یک دیدگاه در کشور حالاکم   ،رود، ضرورت دارد در عرصه اجتماعى نظام زندگى اجتماعى 

 ،ثانیالاً  .ل سیاسالى و اجتمالاعى ارایاله رالده بارالد     از سوى فقیه آگاه به مسای ،گردد که اوالً

صاحب آن دیدگاه از سوى تعداد قابل توجهى از مجتهدان خبره  ،ثالثاً .بارددارته رسمیت 

است. الشرای   ده بارد که همان ولى فقیه جامعرعنوان اعلم در مسایل اجتماعى معرفى  به

 ،و اجالراى احکالام اسالالمى    گیرى در مسایل کشور و حل معضالت مبناى تصمیم رو، ازاین

 1.گیرد همین دیدگاه رسمى قرار مى

در چنین مواردى اگر بین فتواى مراجالع تقلیالد بالا نظالر حکومالت تعالارض و        بنابراین،

 بالاره کاله فقهالا در   چنالان  ؛ید، نظر حکومت و ولى فقیه همیشه مقالدم اسالت  آاختال  پیش 

ت که اگر قاضى ررع در هاى عملیه هم آمده اس اند و حتى در رساله قضاوت تصری  کرده

قضاوت او براى دیگران حجت است و نقض حکم او حتى از طالر    ،موردى قضاوت کرد

 فرماید:  باره مى دراینخمینی امام  .حرام است ،قاضى دیگرى که اعلم از او بارد

قیام براى تشکیل حکومت و اساس دولت اسالمى از قبیل واجب کفالایى اسالت بالر فقهالاى     

 دنال دیگران باید از او تبعیالت کن  ،از آنان موف  به تشکیل حکومت رودپو اگر یکى  .عدو 

                                                 
1. www.siasi. Porsemani. Ir. / node / 1653.  

http://www.siasi/
http://www.siasi/
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  (.422 – 429، ص6، ج8665)خمینی، 

حکم الحاکم » :پیروى از او جایز نیست ،البته اگر ولى فقیه خطاى آرکارى مرتکب رد

ق، 8484)طباطبایی الیزدی،  «الجامع للشرای  الیجوز نقضه ولو لمجتهد آخر اال اذا تبین خطأه

اهلل  آیالت  ،نموناله  رایبال  .گوناله اختالفالى بالین فقهالا نیسالت      له هیچئدر این مسو  (96مسئله 

 پرسالش داند، در پاسخ به ایالن   مى« تقلیدى»له والیت فقیه را ئمس اینکهرغم  بهسیستانى 

مقلد بایالد از   ،خواستم بدانم اگر حکم مرجع تقلیدى با حکم ولى فقیه فرق دارت مى»که 

  فرماید: چنین مى« هم در مورد حکومتى و هم غیرحکومتى پاسخ دهید؟ ؛کدام اطاعت کند

والیت ررعى دارد در امور عامّه که نظام جامعه و معاش مردم بر آن مبتنى  )که(حکم کسى 

 8.حتى بر مجتهدین دیگر ؛بر همه نافف است ،است

 :هاى ذیل بر این عقیده است نیز در پاسخ به پرسشریرازی اهلل مکارم  آیت

 ا : در مورد والیت فقیه چگونه باید عمل کرد؟ؤس

 باید پیرو والیت فقیه بود. ،پاسخ: در مسایلى که مربو  به حکومت است

صالورت،   ا : آیا نظر ولى فقیه در مسایل ررعى بر نظالر سالایر فقهالا تالرجی  دارد؟ درایالن     ؤس

 تکلیف مقلّد چیست؟

مسایل دیگر از نظالر مرجالع تقلیالد     پاسخ: در مسایل مربو  به حکومت از نظر ولى فقیه و در

 رود. پیروى مى

 ا : آیا تبعیت از حکم حکومتى ولى فقیه بر مراجع تقلید هم واجب است؟ؤس

 6.پاسخ: آرى، واجب است

از محضالر ایشالان   را اى چند اسالتفتا   اهلل خامنه آیت های دیدگاهآرنایى با  برایدر ادامه 

 :کنیم ارایه مى

: وظیفه ما در برابر کسانى که اعتقادى به والیت فقیه جز در امور حسبیه ندارنالد، بالا   28س 

 کنند، چیست؟ بعضى از نمایندگان آنان این دیدگاه را ترویج مى اینکهتوجه به 

والیت فقیه در رهبرى جامعه اسالمى و اداره امور اجتماعى ملت اسالمى در هر عصالر و   :ج

اگر کسى به نظر  .عشرى است که ریشه در اصل امامت دارد ه اثنىزمان از ارکان مفهب حقّ

خود بر اساس استدال  و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده بارد، معالفور اسالت، ولالى    

                                                 
1. www. Sistani. Org. 

2. www.makaremmedia.com/software/estefta-16-03-83.zip. 
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 ترویج اختال  و تفرقه بین مسلمانان براى او جایز نیست.

مقلالدین او ملالزم باله    آور است یالا فقال     : آیا اوامر ولى فقیه براى همه مسلمانان الزام26س 

اطاعت هستند؟ آیا بر کسى که مقلد مرجعى است که اعتقاد به والیت مطلقاله فقیاله نالدارد،    

 اطاعت از ولى فقیه واجب است یا خیر؟

ى ولى فقیه اطاعت نموده و تسلیم یج: بر اساس مفهب ریعه همه مسلمانان باید از اوامر وال

چه رسد به مقلدین آنان. به  ؛رود ظام هم مىامر و نهى او بارند و این حکم رامل فقهاى ع

 نظر ما التزام به والیت فقیه قابل تفکیک از التزام به اسالم و والیالت ایمّاله معصالومین   

 نیست.

کنالد و اعتقالادى باله     : آیا بر فقهیى که در کشور جمهورى اسالمى ایران زنالدگى مالى  29س 

جالب اسالت؟ و اگالر بالا ولالى فقیاله       والیت مطلقه فقیه ندارد، اطاعت از دستورات ولى فقیه وا

که فقیهى اعتقاد به والیت مطلقه فقیاله   رود؟ و درصورتى فاس  محسو  مى ،مخالفت نماید

داند، اگر با اوامر فقیهى که متصدى مقام  تر به مقام والیت مى ولى خود را از او رایسته ،دارد

 والیت امر است مخالفت نماید، فاس  است؟

فقیه بارد، واجالب   اینکهولو  ،تى ولى امر مسلمین بر هر مکلفىج: اطاعت از دستورات حکوم

تر  کو جایز نیست با متصدى امور والیت به این بهانه که خودش رایسته است و براى هیچ

هالاى قالانونى    است، مخالفت نماید. این در صورتى است که متصالدى منصالب والیالت از راه   

طالور کلالى تفالاوت     له باله ئصورت، مس اینولى درغیر ،رده به مقام والیت رسیده بارد رناخته

 خواهد کرد.

   در عصر غیبت والیت بر اجراى حدود دارد؟ی: آیا مجتهد جامع الشرا22س 

ج: اجراى حدود در زمان غیبت هم واجب اسالت و والیالت بالر آن اختصالاص باله ولالى امالر        

 8مسلمین دارد.

 فرماید: مى پرسشیهمچنین مقام معظم رهبرى در پاسخ به 

: در صورت تعارض فتواى ولى امر مسلمین بالا فتالواى مرجعالى در مسالایل سیاسالى،      96س 

اجتماعى و فرهنگى وظیفه ررعى مسلمانان چیست؟ آیا معیارى براى تفکیک احکام صادره 

از طر  مراجع تقلید و ولى فقیه وجود دارد؟ مثالً اگر نظر مرجع تقلید با نظر ولالى فقیاله در   

                                                 
1. http://rasekhoon.net/software/download/551152. ( رسال  أجوبة لالستفتائات)    
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یالک از آنالان واجالب و مجالزى اسالت؟       رته بارد، متابعت از کالدام له موسیقى اختال  دائمس

طور کلى احکام حکومتى که در آن نظر ولى فقیه بر فتواى مراجع تقلید برترى دارد، کدام  به

 است؟

ج: در مسایل مربو  به اداره کشور اسالمى و امورى که به عموم مسلمانان ارتبا  دارد، نظر 

ولى در مسایل فردى محض، هر مکلفالى بایالد از فتالواى     ،ولى امر مسلمین باید اطاعت رود

 )همان(. مرجع تقلیدش پیروى نماید

های مهمی باقی مانده است کاله   رغم سادگی این الگو، همچنان پرسش همه و به بااین

احکام والیى ولى اگر مرجعی  اینکهفقهی دهد. از جمله  پاسخی درون ها اناین الگو باید بد

ا ولی فقیه بسیاری از تصرفات فقهیان دیگر را بنا باله دالیلالی محالدود    ی فقیه را نافف نداند

های فقهی نینجامد؟  حلی وجود دارد که عمالً تصادم آنان به ظهور اپوزیسیون سازد، چه راه

در حکومت اسالمی چیست و دولت اسالمی در چه مواردی « فتوای معیار»افزون بر این، 

ی مراجع رجوع کند و خود را همالواره باله آرای فقهالی    تواند به فتاو از الزامات حکومتی می

 ولی فقیه وابسته نداند؟ 

رالناختی و فقهالی    هایی است که نیازمند بررسی جامعاله  ها، از جمله پرسش این پرسش

 است که امید است مورد توجه قرار گیرد.

 نتیجه . 5

هالای   نظریه بررسی اجمالی ما نشان داد تعامل مرجعیت دینی و رهبری سیاسی با توجه به

موجود در فقه و خارج از آن، متغیر است و تبعات متفاوتی دربردارد و البته، نظالام سیاسالی   

همه، باله   های محتمل رود. بااین باره برسد و مانع آسیب باید به اتخاذ الگوی رورنی دراین

یال   های دق رسد بسیاری از ابعاد این رابطه، ناخوانده مانده است که نیازمند بررسی نظر می

 رناختی است.  فقهی و جامعه

های موجود توانایی بازسازی این تعامالل را   دهد تئوری رده نشان می های مطرح نظریه

سوی تراب  دقی  این دو نهاد مهم در جامعه دینی فراهم آورنالد؛   توانند راهی به دارند و می

زی و نهادیناله  تواند آن را بازسالا  الگوی مطلو  این تعامل کدام است و چه مدلی می اینکه

 های محتمل آن بکاهد؟  کند تا از آسیب

گشا بارالد. از نظالر او،    باره مشکل اهلل میرزا جواد تبریزی دراین رسد نظر آیت به نظر می

در این قبیل مسایل تمامى های فقیه حاکم در حوزه مباحات ررعی، الزامی است و  دیدگاه

موظالف باله اجالراى فالرامین و مقالررات       آنهالا اعم از مراجع تقلیالد و مقلالدان    ،افراد جامعه
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زیالرا ازآنجاکاله چنالدگانگى     ؛هرچند نظر مرجع تقلیدرالان بالا آن مغالایر بارالد     اند؛ حکومت

آفالرین خواهالد بالود و     ساز و مشالکل  ، سرنورتاجتماعی در مسایل کالن ویژه بهها،  دیدگاه

عرصه  رود، ضرورت دارد در ومرج و حتى اختال  نظام زندگى اجتماعى  هرج سبببسا  چه

از سوى فقیه آگاه به مسایل سیاسالى و   ،د که اوالًرواجتماعى یک دیدگاه در کشور حاکم 

صاحب آن دیدگاه از سوى تعالداد   ،ثالثاً .بارددارته  رسمیت ،ثانیاً .اجتماعى ارایه رده بارد

ه بارالد کاله   رالد عنوان اعلم در مسایل اجتماعى معرفالى   قابل توجهى از مجتهدان خبره به

گیرى در مسایل کشالور و حالل    مبناى تصمیم رو، است. ازاینالشرای   فقیه جامعهمان ولى 

هالای مراجالع    . دیدگاهگیرد همین دیدگاه رسمى قرار مى ،معضالت و اجراى احکام اسالمى

گاه که درباره حکم اولیه ررعی بارد، بر مقلدان آنان واجب است؛ هرچنالد بالا    تقلید نیز آن

 د.نظر ولی فقیه تفاوت دارته بار
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 منابع

 .ةفقی ةوالی ة، قم  مکتبشئو  و شرلیط رهبری و مرجییت(، 3131آذری قؤأل، لحؤد ) -

 آبا . 31، نام  سرگواده ب  لعاای بنیاد رسالت(، 3131) ههههههههههه -

 ، شؤاره چهارم.رله نو، «رهبری، مرجییت و دولت»(، 3133آغاجری، هاشم )  -

 .ةللوهید ة، قم  دلر للصدیقةفى للؤسائل للیقائدی ةلاللهیلالنولر  (،3131)جولد  یرزلم یزی،تبر -

 ، قم  نینول.ةفأل للؤسائل للیقائدی ةلالنولر لاللهی(، 3131) ههههههههههه -

 .، قم  بوستا  کتابهای فکری نظری  والیت فقی چالش (،3131) فرد، مصطفألجیفرپیو  -

 دلیل ما.، قم  ، دفتر چهارممقاالت تاریخى(، 3131رسول )جیفریا ،  -

، مجل  حکومت لسالمأل، سال لول، سیری در مبانأل والیت فقی (، 3131جولدی آملأل، عبدلهلل ) -

 شؤاره لول.

 لول و دوم.، شؤاره حکومت لسالمأل، مجل   ههههههههههه  -

 .مجؤع للفکر لالسالمأل ، قم والیة لالمر فأل للیصر للغیبةق(، 3131) یکاهم حائر یدس ی،حائر -

، سال دوم، شؤاره حکومت لسالمأل، مجل  «مرجییت و رهبری»(، 3131)بهار  ههههههههههه -

 لول.

 ، تهرل   نور  رح نو، چاپ دوم.زدلیأل لز قدرت جؤهوریت لفسو (، 3131حجاریا ، سیید )  -

، 31، ج مفتاح للکرلمة فأل شرح للقولعد للیالمة(، 3133للحسینأل للیاملأل، للسید محؤد جولد ) -

 مأل.قم  ملسسة للنورلالسال

 ، قم  دلر لالیؤا .للفق   للسیاسة(، 3113)محؤد  یدس یرلزی،ش ینألحس  -

 ، تهرل   مرکز نور للفکر لالسالمأل.للصیاغة للجدیدة(، 3131) ههههههههههه  -

خبرگزلری آفتاب، توضیحات هاشؤأل رفسنجانأل درباره شورلی رهبری، جلس  مجؤع توخیص  -

 .3131آذر  31مصلحت نظام، 

جلد دوم، تهرل   ملسس  تنظیم و نور آثار لمام ، کتاب للبیع (،3131لهلل ) سید روح خؤینى، -

 خؤینأل.

 ثار لمام خؤینأل.آ، تهرل   ملسس  تنظیم و نور/13(، صحیف  لمام، ج 3131) ههههههههههه -



 

 

66 

ل 
سا

هم
زد

نو
 /

ره 
ما

ش
تاد

هف
 و 

رم
ها

چ
  /

ان
ست

تاب
 

69
31

 

(، دیدلر لعاای شورلی مرکزی لتحادی  جامی  لسالمأل دلنوجویا  با 3133خوشوقت ) -

 .فروردین 3قت، لهلل خوشو حارت آیت

 .سیستانى للیظؤأل لهلل آیتحارت  رسانى پایگاه ل العسیستانأل، سید علأل،  -

 .تا(، حکومت صالحا ، والیت فقیها  صادقأل تهرلنأل، محؤد )بأل -

 .نور رسا قم  ،والیت فقی  حکومت صالحا (، 3111لهلل ) آبادی، نیؤت صالحأل نج. -

 1حؤیدرضا مستفید و علأل لکبر غفاری،  ۀترجم(، 3131صدوق، لبأل جیفر محؤد بن علأل ) -

 جلد، تهرل   نور صدوق.

(، 3111) یرل ل أللسالم یجؤهور ألقانو  لساسمجل  بررسأل نهایأل صورت موروح مذلکرلت  -
 مجل . ألو رولبط عؤوم ألتهرل   لدلره کل لمور فرهنگجلد،  1

 1(، 3111) موروح مذلکرلت شورلی بازنگری قانو  لساسأل جؤهوری لسالمأل لیرل  صورت -

 جلد، تهرل   لدلره کل لمور فرهنگأل و رولبط عؤومأل مجل .

 ، نج.  للؤطبیة للیلؤیة.کتاب للقااءتا(،  ضیاء عرلقأل )بأل -

 م.ل، قم  مدینة للیللیروة للوثقألق(  3131 با بائأل للیزدی، سید محؤد کاهم ) -

تهرل   ملسس  ، مناسبات رهبری و مرجییت در نظام والیأل(، 3131عؤوشاهأل، محسن )  -

 پژوهوأل ه فرهنگأل تؤد  و توسی  لسالمأل، چاپ نخست.

، پایگاه لینترنتأل متیل  ب  بنیاد «ولکاوی فقهأل حقوقأل والیت شورلیأل»پور، محؤدعلأل،  للفت -

 های لمام خؤینأل. تبیین لندیو 

، «لهلل میرزل جولد تبریزی و ح  فقی  در لقام  حکومت دینأل آیت»(، 3131فرلتأل، عبدللوهاب )  -

 ، سال لول، شؤاره دوم.جستارهای سیاسأل میاصرمجل  

دلری و فق  حکومت  فق  و سیاست در لیرل  میاصر، تحول حکومت(، 3111فیرحأل، دلود )  -

 ، تهرل   نور نأل.لسالمأل

، شؤاره صدو پرسؤا ، مجل  «شرط مرجییت در لنتخاب رهبری»، (3113زلده، علأل ) مجتبأل  -

 سیزدهم.

خردلد  33مصاحب  سید مرتاأل لبطحأل با حجة لالسالم وللؤسلؤین سید باقر گلپایگانأل،  -
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 ، سایت فرلرو.3131

، قم  ملسس  آموزشأل و نگاهأل گذرل ب  نظری  والیت فقی  (،3131مصباح یزدی، محؤدتقأل )  -

 پژوهوأل لمام خؤینأل.

 .دلرللفکر  قم، ةدرلسات فأل والیة للفقی  و فق  للدولة لالسالمیق(، 3133منتظری، حسینیلأل ) -

، سال چهاردهم، فق  لهل بیت، مجل  «قولنین ثابت و متغیر»، (3133محؤد ) أل،ملمن قؤ -

 .31 – 11، ص 11شؤاره 

، خبرگزلری رسا، کد «دلیلأل بر لینک  والیت شورلیأل باشد ندلریم»(، 3133) ههههههههههه  -

 .3133/ 11/31، تاریخ  33111مطلب  

، تهرل   3113، سال کارنام  و خا رلت هاشؤأل رفسنجانأل(، 3111هاشؤأل رفسنجانأل، لکبر ) -

 نور میارف لسالمأل.
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