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The aim of this study was to investigate the feasibility of management 

and “Conciliar Province”. The attitude of this study was descriptive – 

analytic, and study of history,  jurisprudence of province and conciliar 

management indicated that because of the revival of Islam and 

religious and moral values have entered the realm of public province 

and leadership and political management of the society , and Perhaps 

in the future the necessity of forming a leadership council is inevitable 

because of the lack of qualified leadership, so having the authority and 

duties of leadership to a council does not have legitimacy, but in the 

case of necessity it is necessary to take action. Hence it is necessary to 

consider a mechanism that would reduce the negative effects of 

conciliar management in case of necessity and formation of the 

leadership council and in the same specific conditions, the capacity of 

the council was properly used. 
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 ییشورا یو رهبر یتوال

  

 3/6/7931 تاریخ تأیید:                 71/5/7931 تاریخ دریافت:

 * یورع یدجوادس 

 

 

. روش اس ت  "ییش ررا  تی  وال"سنجی مدیریت و  هدف پژوهش حاضر بررسی و امکان

و  یشناس   مرض ر   نه،یش  یپ ی و بررس ی س نج  امک ان تحلیل ی ب ر و و   -ترصیفیپژوهش 

خ ارر   که فقیهان بهبا ترجه به این  هد که می نشان ییشررا تیریو مد تیوال یشناس حکم

ی والی ت صو رمی و رهی ری و     های  ین ی و اخالی ی وار  صرص ه   احیای اسالم و ارزش

 لیل  بسا  ر آیندو ضرورت تشکیل شررای رهیری، به اند، و چهامعه شدومدیریت سیاسی ج

تنها سپر ن اختیارات و وظایف  ناپذیر گر  ؛ پس نهفقدان فر  واجد شرایط رهیری، اجتناب

تران ب دان ای دام   رهیری به یک شررا، فاید مشروصیت نیست، بلکه  ر مرایع ضرورت می

ی اندیشید که  ر صررت ضرورت و تشکیل ش ررای  رو الزم است به سازوکار کر . ازاین

رهیری، صرارض منفی مدیریت شررایی را کاهش  ا  و  ر هوان شرایط خاص، از ظرفیت 

  رستی استفا و کر . نها  شررا به

 

حکو    یی،حکو  ضاوا   یوت، در وال یکتشور  یی،شوورا  یتوال ی،فرد یتوال :ها هکلیدواژ
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 مقدمه

موضوع محوری این مقاله، مشروعیت والیت شورایی است. حک  و رأی ضاایی و والیوی  

ماهیتی یکسان دارند؛ یعنی از نظر ماهوی میوان حکیوی  وه در مقواا ضاواوص و ف و        

ی  شود، با حکیی  ه در مقاا اعیوا  والیوت، از دارنوده   خ ومت از مقاا ضاایی صادر می

گردد،  فرضی نیست. اگرچه حک  از نظر ماهوی با میمقاا والیت براساس م لحت صادر 

دارای ماهیت یکسانی هسوتند.   -اع  از ضاایی و والیی  -فتوا فرق دارد، اما اضساا حک  

هیگی انشاهایی هستند  ه در موضوع جزئی خارجی، از سوی  سی  وه حوا انشوا دارد،    

هوای  فورادی بوا ویژگوی   گذار حا انشای حک  ضاایی را بورای ا شوند. اگر ضانونصادر می

رسییت  مشخ ی مجاز دانسته باشد، حا انشای حک  والیی را نیز برای واجدان شرایط به

تواند ه  از سوی فرد صادر شود، ه  از سوی جیع شناخته است؛ لذا اگر حک  ضاایی می

حک  والیی ه  هیین حکو  را دارد؛ هرچنود میکون اسوت هر وداا اضتاوائاص        7و گروه،

 ه باشند.متفاوتی داشت

 اربرد دارد، اموا   "امور حسبیّه"عنوان  اگرچه والیت در فقه، غالباً در امور خاصی تحت

معنای تدبیر و سرپرستی امور عیوومی جامعوه اسوت  وه از هن بوه       والیت در امور عامّه به

ای در تاریخ اسالا نیست. سابقهشود؛ این نوع از والیت، امر بیتعبیر می "والیت سیاسی"

السلطان، پرداخت ز اص، والیت فقیه عاد  و مباحث متنوع فقه، مث  والیت جائر، جوائزدر 

شوود. پرسوا اصولی مقالوه ایون اسوت  وه هیوا         ...، ردّ پای والیت به این معنا دیده موی 

هو    "والیوت شوورایی و گروهوی   "شورعاً مجواز اسوت،     "والیت  فردی"گونه  ه  هیان

 یک بر دیگری برتری دارد؟ مشروعیت،  داا مشروعیت دارد یا نه؟ در صورص اثباصِ

 "والیت شورایی"سنجی . امکان1

تواند توسط یک گروه انجاا شود؟ پرسا نخست این است  ه هیا اصوال اعیا  والیت می

دهد  ه اشکا  ایشان به عدا ها و دالئ  مخالفان والیت شورایی نشان میبررسی دیدگاه

اند و مجبور گردد؛ لذا در امکان این امر تردیدی نداشته امکان ثبوتی والیت شورایی برنیی

 دالی  دیگری استناد  نند.  اند برای مخالفت خود به شده

                                                 
ی انتشار شده اسوت(،   تازگی هماده ) ه به "مبانی فقهی افتاء و رأی شورایی"ناا  . نویسنده در پژوهشی مستقلی به7

 دالی  مشروعیت و مطلوبیت ضااوص شورایی را بررسی  رده است.
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توانود بوا مطالعوه در جوانو  یوک موضووع و مشوورص بوا         گونه  ه یک فرد میهیان
تواننود بوا بحوث و     ارشناسان به ت یییی برسد و اعیا  والیت  ند، یک گروه نیوز موی  

نظر و بررسی اطراف مساله، به اتفاق یا ا ثریت هرا، به ت یی  واحدی رسیده و هن را تباد 
چنوین، وجوود والیوت شوورایی در ضلیوروی محودود و اعیوا  والیوت و          اعیا   نند. ه 

ریاست و مدیریت "سرپرستی گروه در جوامع مختلف، گواهی بر امکان هن است؛ حتی اگر 
ای نواموفا بودانی  یوا صورفا     تجربه "و مدیریت فردیریاست "را در مقایسه با  "شورایی

برای شرایط خاصی از سرِ ناچاری و باالضوطرار بوه هن مراجعوه  نوی . دیودگاه مخالفوان       
 ه ناظر به عدا امکان هن باشد، معطوف به عدا مدیریت و والیت شورایی ه ، بیا از هن

  .(224، ص. 7، جق 7247)عیید زنجانی، موفقیت و  ارایی هن است 

 "والیت شورایی"ی تاریخی  . پیشینه2

ی  دهد، هرچنود رهبوری فوردی رویّوه    بررسی اجیالی تاریخ اضواا و مل  مختلف نشان می
ها بوده است، اموا در برخوی شورایط، ابوایی از سواردن اموور جامعوه و         غالبی در میان هن

گر هن اسوت  وه   ناند. این سیره نشادر امور اجتیاعی به جیع و گروه نداشته گیری ت یی 
است، اما در شرایط خاص، مدیریت  "سرپرستی و مدیریت فردی"اگرچه اولویت و اص  با 

 ای بوده است. شدهگروهی و جیعی نیز امر پذیرفته
ی موردا بردگوان     ه حکومت در انح ار اشراف بود و عاموه  برای مثا ؛ در هتن با این

 وه بعودها بوه پان ود عاوو       -صد عاوو  عنوان شورا با چهار اضلیت بودند، اما مجیعی به

از میان اه  شهر ) ه از حقوق مودنی  واملی برخووردار بودنود( تشوکی        -افزایا یافت 

شدند  ه بویا از  شد. اعاای این شورا و سایر فرمانروایان از میان  سانی انتخاب می می

ن بود چنین مجلس ارئوپاژ )محکیه عیومی( حافظ و حامی ضوانیسی سا  سن داشتند. ه 

نحو ا یو  انجواا دهنود      رد تا فرمانروایان وظایف خود را موافا ضانون و بهو مراضبت می

ی حکومت سازمان چهارصدنفری،  وه یکوی از    . در دوره(14و  76-75، صص. 7914)ارسطو، 

های تاریخ هتن است، پیشنهاد شد  ه ده  ییسر و بیست تن از معتیدین شهر  ه سن دوره

ایشان بیا از چه  سا  است، انتخاب شوند و پس از تشکی ، سوگند یاد  ننود  وه هور    

ی پیشنهاد به این جیع   نند صالح خلا در هن باشد. مردا نیز مجاز به ارائه پیشنهادی می

. پوس از تاییود   (773)هیوان، ص.  ومتی را فوراه  سوازند   تورین نظواا حکو    بودند تا مناسو  

پیشنهادهای این جیع توسط مردا، پنج هزار نفری  ه حقوق مدنی یافتند، از میوان خوود   

ای پنج نفره  صد تن را مامور تدوین ضانون اساسی  ردند. دستور این مجلس از سوی  ییته
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. (745)هیوان، ص.  گرفتوه شوود   شد تا پس از بحث و تباد  نظر، ت یی  مناسبی تعیین می

هزار تن  ه ضرار بود حکومت را رهبری  ننود، اسویاً انتخواب    پس از برپایی این نظاا، پنج

تون ساهسواالران نظوامی     چندشدند، ولی درواضع هیان اعاای شورای چهارصد نفری با 

 .(794)هیان، ص. مسلط و مقتدر بودند  ه به  اخ شورا پا نهاده و بر شهر حک  راندند 

رغ  برخوورداری از ضودرص    ( در یونان باستان، شاه به7914بنابر گزارش وی  دورانت )

 وه شوورایی    ؛ چنوان (62، ص. 4)جزیاد میکن بود با رأی شوورا از مقواا خوود خلوع گوردد      

. اگرچوه  (65)هیان، ص. بینی شده بود های مردا پیانظر پادشاه برای داوری در نزاع تحت

ی  ارها از مجلوس   ارص، صاحبان ضدرص مطلا بودند، ولی در هیهی اسا پادشاهان دوگانه

ای بود  ه موضعیوت غوالبی     ردند. این مجلس متشک  از اشراف سالخوردهسنا متابعت می

هوای عیوومی دولوت و    مثابه دادگاهی عالی به جرائ  سنگین، تعیین سیاسوت  داشتند و به

  ردند. رسیدگی می (31)هیان، ص. وضع ضانون 

ای خواص  عنوان محکیه میالدی، شورایی ده نفره به 7974وری ونیز در سا  در جیه

بوود   "شورای  بیور "چنین شورایی موسوا به  ض د حفظ امنیت داخلی وجود داشت؛ ه  به

 ردنود.   شدند و مجلس سنا را انتخاب موی  ی معین انتخاب می  ه از میان شش د خانواده

. در (974، ص. 7، ج7914)دورانوت،  یوین موی  ورد.    سنا نیز شورایی ده نفره با ضدرص زیواد تع 

و شورای سلطنتی در اساانیا و ...  (453)هیان، ص. نفره در زنو  45های دیگر از شورای دوره

 .(916)هیو، ص. نیز سخن گفته شده است 

 و رومووس  روملووس  از بعود  ها ( در روا باستان  ه الطین7963خلدون )گزارش ابن به

 بوه  را  شوور  امور ی اداره پس ازهن شدند، ملو  پادشاهان فرمانروایى از هنان نس  انقراض

 ایون . بوده است تن هفتاد اوروسیوس روایت بنابر هنان ی شیاره. ساردند وزیران از شورایى

  وایوس،  پسور  یولیووس  ضی ور   وه  گاههن تا طو  انجامید؛ به سا  هفت د مدص به روش

وی از مقواطع دیگور    .(446، ص. 7)جگرفت  دست به را  ارها ضیاصره، زماا پادشاه نخستین

ی امور شهری برای مدص محدودی به شورایی از مشایخ یا   ند  ه اداره تاریخی نیز یاد می

 .(247و  976، صص. 5)هیان، جشده است های نظامی و سیاسی سارده میچهره
شورای بنقیه در سا  دار است.  ها امری سابقهدر تاریخ ارباب  لیسا نیز شوراهای اسقف

گیری در موضوعاص میالدی در حکومت ضسطنطین، با عاویت سی د اسقف، ت یی  945
شود  اییانی را برعهده داشت؛ اجرای برخی از ت یییاص هنان به حکاا دنیووی واگوذار موی   

 .(739-734، ص. 7، ج7912)هدلر، 
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پوس از جنو    گیری در میان اعراب ه  امری متعارف بوود.  تشکی  شوراهای ت یی 

مکه تشکی  و ت یی  گرفته شود توا منوافع  واروان تجوارى را،  وه         رهبرى  بدر، شوراى

ی بدر بیرون برده بود، براى تودار اص جنو  بعودى اخت واص دهنود       ابوسفیان از مهلکه

 .(544، ص. 4ق، ج7911)طبری، 

بورای  سنت، در تاریخ مسلیانان اگرچه تشکی  شورای اه  ح ّ و عقد ی اه  عقیده به

شورای "ای از مقاطع تاریخی، از تعیین خلیفه بوده است، اما برخی از فرق اسالمی در پاره

ی جارودیوه  وه از    عنوان نیونوه؛ فرضوه   اند. بهنیز سخن گفته "امارص شورایی"و  "خالفت

ق( هستند، به برتری 754شیعیان زیدى و منسوب به ابوجارود زیاد بن منذر )ا. حدود سا  

رسوند و  یک از صحابه به مقاا و منزلوت ایشوان نیوى    چدارند و معتقدند هی باور على

هر ه ایشان را داراى این مقاا و منزلت نداند،  افر گردیده اسوت و چوون ا ثور اموت بوا      

ی  اند. هنان بعد از اماا على، مقاا امامت را شایسوته  ایشان بیعت نکردند،  افر و گیراه شده

مر   از فرزندان این   و پس از ایشان، شورایى حسینو پس از او اماا  اماا حسن

ی مقاا امامت اسوت   دانند. از نگاه هنان، هر ه خروج  ند و شیشیر بر شد، شایسته دو مى

و اشوعری،   94ق، ص. 7241؛ بغدادی، 724، ص. 7، ج7962؛ شهرستانی، 71، ص. 7964)اشعری ضیی، 

 .(453، ص. 7ق، ج7244

ی خراسان بر عبودالیلک موروان    در منطقه "ج تییییحارث بن سری"ق 776در سا  

ها درگیری، در زمان خالفت یزید بن ولید بن عبدالیلک از ن ور  خروج  رد و پس از سا 

خواست تا برای اجرای  تاب و سنت پیغیبر، امر حکومت را به  -امیر خراسان  -بن سیار 

، 5ق، ج7272)ابون اثیور،   امه یافت ها تا مرگ حارث ادشورا بساارد؛ اما او ناذیرفت و درگیری

 .(46، ص. 74ق، ج7241 ثیر،  و ابن 997، ص. 1، ج7911؛ طبری، 741ص. 

ضدرص رسیدن  )خلیفه عباسی( تا زمان به "الحا   باهلل"ق و پس از مرگ  245در سا  

 .(477، ص. 7ا، ج7313)زر لی، شد  صورص شورایی اداره می حکومت به "الظاهر باهلل"

یهان با استناد به روایاص ظهور اماا ع ر)عج( و حوادث بعد از هن بور ایون   برخی از فق

ی زموین تشوکی     های شورایی در مناطا مختلوف  وره  باورند  ه در هخرالزمان، حکومت

ی جامعوه بشوری    گر مدیریت شورایی در هینده خواهد شد. هرچند این دسته از روایاص بیان

شوود، اموا از نهنیتوی در گذشوته خبور      رده نییی این بحث شی معنا پیشینه است و به یک

نگریستند؛ هرمانی  ه با ظهور امواا  عنوان یک هرمان می دهد  ه به مدیریت شورایی به می

 ع ر و تشکی  حکومت هرمانی مهدوی تحقا خواهد یافت.
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شهرص دارد، بعد از ظهور هن حارص، جهان  "البیان خطبة "ای  ه به براساس خطبه
جوا  وه    ها، بسیار بزرگ اسوت؛ توا هن  شود  ه برخى از هنمنطقه تقسی  میبه سى و پنج 

اند. شیار اعاواى   حساب همده ی هفریقا و جزایر اندلس هیگى بخشى از یک منطقه به ضاره
همده است، بین پنج توا هشوت نفور     خطبةالبیانچه در  هر منطقه، بنابر هن  رهبرى  شوراى

باشوند. در سوایر روایواص بوا ایون دیودگاه        نفر مىها صد و نود و هفت است و مجیوع هن
. هرچنود در مقواا اسوتدال  بوه ایون دسوت از       (245، ص. 7914)صودر،  مخالفت نشده است 

های یادشده از تاریخ اضواا و روایاص،  ه معیوال سند معتبری ه  ندارند، نیستی ، اما نیونه
است  وه رهبوری و مودیریت    مل  عال  و تاریخ مسلیانان و روایاص موجود گویای این معن

طوور لی   ای باشد، یا بهشده است تا فاضد هرگونه پیشینهشورایی، امری نامشروع تلقی نیی
 وضوع هن در هینده منتفی دانسته شود. 

 شناسی والیتِ )رهبری( شورایی. موضوع3

بر  در ع ر غیبت،  ه شأن فقیهان عاد  است، افزون  توان گفت: حک  والیی اخت ار می به
صورص جیعی و شورایی نیز صادر شود. برای این امر  تواند بهصدور از سوی فقیه واحد، می

 توان ت ور  رد.  فروض مختلفی را می
اند؛ اموا نوه والیوت    ی فقیهان عاو شورا، دارای والیت در فرض مورد نظر مقاله، هیه

صوورص   باید به اند وصورص جیعی دارای یک والیت دیگر، بلکه به مستق  و در عرض یک

یک جیعی و با اتفاق یا ا ثریت هرا ت یی  بگیرند و اعیا  والیت  نند. در این فرض هیچ

صورص فردی و مستق  ت یی  گرفتوه و اجورا  نود، بلکوه فراینود       توانند بهاز فقیهان نیی

گیری و اعیا  والیت، جیعی و گروهی است. شوورایی متشوک  از فقیهوان واجود     ت یی 

ای، به اتفاق نظر، و مشورص با  ارشناسان مربوطه در هر حوزهبحث و تباد   شرایط  ه با

حکو  و رأی والیوی   "رسند؛ ت یی  اتخوان شوده،   یا ا ثریت هرا به یک ت یی  جیعی می

 ."حک  و رأی فردی اعاای شورا"خواهد بود، نه  "شورا
عنووان   تحت 7951چه در مجلس خبرگان ضانون اساسی جیهوری اسالمی در سا  هن

ضانون اساسی، ضب   741بینی شده بود، هیین فرض بود. در اص  پیا "رهبری شورایی"
 از بازنگری، همده بود:

هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذ ور در اص  پنج  این ضانون، از طرف ا ثریوت ضواطع   

مرجوع  گونوه  وه در موورد    مردا به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشود، هیوان  

العظیی اماا خیینی چنین شوده اسوت، ایون رهبور،      اهلل ضدر تقلید و رهبری انقالب، هیت عالی
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صوورص، خبرگوان    های ناشی از هن را برعهده دارد. در غیراینی مسئولیت والیت امر؛ و هیه

ی  سانی  وه صوالحیت مرجعیوت و رهبوری دارنود، بررسوی و        ی هیه منتخ  مردا درباره

رگاه یک مرجع را دارای برجسوتگی خواص بورای رهبوری ببیننود، او را       نند. همشورص می

نیایند و گرنه، سه یا پنج مرجوع واجود شورایط رهبوری را     عنوان رهبر به مردا معرفی می به

 7 نند.عنوان اعاای شورای رهبری تعیین و به مردا معرفی می به

 اظهار داشت: مذ ور اص   یکی از اعاای مجلس در تبیین فلسفه

عنوان رهبور تعیوین  ننود،     ی هن شرایط و خ ائص در یک فرد جیع باشد، او را به اگر هیه

عنوان شوورای رهبوری    ها را بهولی اگر مجیوع این خ ائص در سه نفر یا پنج نفر باشد، هن

هوا خ وصویاص الزا در    نند؛ یعنی جیعی  ه هیگی فقیه هستند، ولوی جیوع هن  تعیین می

 (7463، ص. 4، ج7961)یزدی، رهبری را دارا باشند. 

 شناسی والیت شورایی. حکم4

شدن مق ود مقاله از والیت و رهبری شورایی، اینک نوبت به بیان حک  این  پس از روشن

رسد. پرسا اصلی این است  ه هیا والیت و رهبری شورایی در اسالا شک  از رهبری می

 "رهبوری فوردی  "ر عورضِ  د "رهبری شوورایی "توان از مشروعیت مشروع است؟ هیا می

 دفاع  رد؟

 "تشریک در والیت". فقیهان و 4.1

تشوریک ولویّ و   "میوان هموده اسوت.     سخن به "تشریک در والیت"در مباحثی از فقه از 

تشریک "و  "تشریک چند مجتهد در ضااوص"، "سرپرست دختر با ره با خودِ او در ازدواج

توان ردّپای بحث والیت شوورایی  یی مباحثی است  ه م از جیله "چند مجتهد در والیت

 وجو  رد. ها جست را در هن

ی والیت ولیّ دختر با ره، اع  از پدر یا جد، در موضوع ازدواج دختور بوا ره    در مساله

گیوری نسوبت بوه ازدواج دختور بوا ره را از      های متعددی وجود دارد. برخی ت یی دیدگاه

ی برای هر دو در عرضِ هو ، برخوی فقوط    اختیاراص دختر، برخی از اختیاراص ولیّ او، برخ

دیگر، برخی برای هر دو باالتفاق، برخی برای پدر و دختور   برای پدر و دختر در عرضِ یک

دانند. از دو دیدگاه اخیر،  ه هر دو دارای والیت باشند و باالتفاق بتواننود   باالتفاق و ... می

                                                 
 از ساختار جیهوری اسالمی حذف شد. "شورای رهبری"، نهاد 7961. در شورای بازنگری ضانون اساسی، در سا  7
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ری نداشوته باشود،   گیو  وداا بودون رضوایت دیگوری حوا ت ویی       ت یی  بگیرند و هیچ

 .(712، ص. 7تا، ج)سبحانی، بیشود ناا برده می "تشریک در والیت"عنوان  تحت

نیز، نفون ضااوص ضاضوی واجود شورایط منوو  بوه       "تشریک در ضااوص"ی  در مساله

. اموا در خ ووص   (53، ص. 24، ج7242)نجفوی،  توافا با ضاضی دیگور دانسوته شوده اسوت     

)عالموه حلوی،   حث جهاد  ه فرمانده واجد شرایط معوین  ، در ب"تشریک در والیت سیاسی"

ی لشکرِ دشین حک  ضت ،  تواند پس از پیروزی نسبت به باضییاندهمی (779، ص. 3، ج7272

گور  خورد  ه نشانچش  می هزادی یا اسارص یا ... صادر  ند، عبارتی در هثار عالمه حلی به

ای  ه هر وداا بودون   گونه ت، بهاس "تشریک در والیت و صدور حک "موافقت ایشان با 

ی حائز اهییت هن  شان نافذ نیست. نکتهموافقت دیگری مجاز به صدور حک  نبوده و حک 

 است  ه او این مساله را اجیاعیِ مذاه  اسالمی شیرده است:

یحکام  و یجوز أن یکون الحاکم اثنین إجماعا، فإن اّتفقا، جاز. و لو ماا  أداماما، لام
یّتفقاا. و ینفذ دکم أداماما إّّل أناّلّتفاق علیه أو تعیین غیره. و لو اختلفا، لماآلخر إّّل بعم 

کثر من اثنین إجماعایجوز أن  ه جایز اسوت حوا     ؛ اجیاع ضائ  است بر اینیکون الحاکم أ

نظر داشتند، جایز است  ه به اتفاق ه  حک   نند. و اگور یکوی از   دو تن باشند، اگر اتفاق

جای او فت، دیگری بدون  س  موافقت وی ضب  از مرگ یا تعیین دیگری بههنان از دنیا ر

 داا بدون موافقت دیگری نظر داشتند، حک  هیچتواند حک  صادر  ند. و اگر اختالفنیی

)عالمه تواند بیا از دو نفر باشد  ه حا   میچنین اجیاع ضائ  است بر این نافذ نیست. ه 

 .(752، ص. 4، ج7911و هیو،  769، ص. 72ق، ج7274؛ هیو، 775-772، صص. 3ق، ج7272حلی، 

صورص مشترک و بوا   برخی از فقیهان در پاسخ مخالفان والیت شورایی، از وضوع هن به

ی موسی و هارون را  وسیله اند و رهبری امت یهود بهنظر در تاریخ گذشته سخن گفتهاتفاق

ناضشه  رده، بر این باورند  وه حاورص   اند. اما مخالفان در مثا  مشاهدی برای هن دانسته

توان ایون  موسی رهبر امت یهود بود و هارون تنها نقا مشارک و مشاور را داشت و نیی

 .(67، ص. 24ق، ج7242)نجفی، مورد را مثا ِ رهبری جیعی و مشترک دانست 

از فقیهان معاصر، سید  اظ  حائری و سید محیدمهدی خلخالی در برخوی از شورایط   

شوورای  "ان فقیهان، فقیه اعل  برای ت ودی والیوت سیاسوی نباشود، تشوکی        ه در می

 اند. را تجویز  رده "فقیهان

ی ضرعوه بورای    ی نخست، تیسک بوه ضاعوده   اهلل حائری در فرض فوق، در مرحلههیت

 انود.  اهلل خلخوالی هن را نواروا دانسوته   تعیین یک فقیه از میان فقیهان را روا دانسته و هیوت 
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ی نهایی و از روی ناچاری  ی فقیهان، گاه در مرحله ئری، بنابر مبنای والیت عامهاز نظر حا

یوک از فقیهوان واجود    توان ت دی امور جامعه را به شورای فقیهان سارد. هرگاه هویچ می

شرایط، هرچند با انتخاب ا ثریت مردا، حاضور بوه پوذیرش مسوئولیت رهبوری نشودند و       

ی  دار ادارهرای رهبری با حاوور فقیهوان متعودد، عهوده    راهکار ضرعه را نیز ناذیرفتند، شو

شوند تا با رأی ا ثریت، ت یی  گرفته و اعیا  والیت نیاینود. چوون هریوک از    جامعه می

توان بدون مرجّح، یکی از هنان را به والیت اند و نییدیگر دارای والیت هنان در عرضِ یک

یت شورایی مورد استناد ضرار گرفتوه، نقو    برگزید. وی در ادامه، روایاتی را  ه در نفی وال

سازد  ه از اثباص عدا مشوروعیت    ند و خاطرنشان می ها را نقد می رده و استدال  به هن

والیت شورایی ضاصرند. در نتیجه، از دیدگاه وی، تشکی  شورای رهبری در فرض اضطرار 

 .(764-753ق، ص. 7245)حسینی حائری، و ناچاری مشروعیت دارد 

اهلل خلخالی نیز در صورص فقدان فقیوه اعلو ، تشوکی  شوورای فقیهوان را بورای       هیت

ی ضرعوه را در   رهبری و اعیا  والیت جیعی و  شورایی پذیرفته و اساساً تیسک به ضاعده

ی فقیهان در ع ر  ی والیت عامه چنین مواردی ناروا دانسته است. از نگاه وی، بنابر نظریه

 است:غیبت، چند راهکار پیا روی م
منظور تشکی  شورای رهبری برای  راهکار یک ؛ انتخاب تعدادی از فقیهان طراز او  به

نظر، برگزیدن بهتورین رأی  ی مطلوب جامعه با اتفاق رأی هنان؛ و در صورص اختالف اداره
  ه هیانا رأی ا ثریت هنان است.

روی . بوا  اعل  می گونه  ه در تقلید به سراغ فقیهراهکار دوا؛ انتخاب فقیه اعل ، هیان

روی   ه در امور سیاسی از فقیهوان دیگور اعلو     جا سراغ فقیهی می این تفاوص  ه در این

ی اسالمی دارای رهبر واحد خواهد بود، مانند بسیاری از جوامع  باشد. در این راهکار، جامعه

ی  وزیر، یک رئیس مجلس و یوک رئویس ضووه    جیهور یا یک نخست ه دارای یک رئیس

اند. بدیهی است در این راهکار، فقیه مورد نظر دضیقاً ماننود انتخواب مرجوع تقلیود،     هضاائی

شود. از نظر وی، این راهکار، واسطه و مستقی  با رأی هزاد مردا انتخاب میباواسطه یا بی

تورین  ی مل  عال  جریان دارد  ه بهترین و مناسو   روشی عقالیی است  ه در میان هیه

ی اسوالمی، موردا    گزینند؛ با ایون تفواوص  وه در جامعوه    ی جامعه برمی فرد را برای اداره

 ننود. پوس   براساس موازین شریعت، یک نفر از میان فقیهان را به رهبوری انتخواب موی   

 ."اص ِ انتخاب زمامدار"است، نه  "شرایط زمامدار"تفاوص در 

ه است تا از زدن است  ه در شریعت نیز در موارد متعددی تجویز شد راهکار سوا؛ ضرعه
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از طریوا تشوکی     "بهتورین رأی "این طریا مشک  برطرف گردد. اگر نتوان با انتخواب  

از طریا ساردن رهبری جامعوه بوه فقیوه اعلو ، بورای       "بهترین فرد"شورای رهبری، یا 

شود. بدیهی ناچار برای انتخاب فرد مورد نظر ضرعه زده می ی جامعه ت یی  گرفت، به اداره

  ند، لزوماً بهترین فرد نیست.کار، فردی  ه ضرعه به ناما اصابت میاست در این راه

از نظر خلخالی در چنین امر خطیری، این راهکار از سوی عقال پذیرفته نیست و هنوان  

رونود، یوا بهتورین    زنند؛ بلکه یا به سراغ بهترین فرد میبرای تعیین رهبر جامعه ضرعه نیی

رو یکی از دو راهکار   نند. ازاینرهبری انتخاب میرأی و نظر را از طریا تشکی  شورای 

تر است. او در این بحث نسبت به تقودا یکوی از ایون دو راهکوار     تر و صحیحاو ، مقبو 

عنوان راهکار نخست مطرح  رده است. اگر  را به "شورای رهبری"ضااوتی ندارد، هرچند 

اهکار را ه  نتیجه گرفت، راهکار گانه بتوان تقدّا ر از رعایت ترتی  در بیان راهکارهای سه

. او در بحووث (757-723ق، ص. 7244)خلخوالی،  تقوودا دارد  -یعنووی شووورای رهبووری  -او  

، در "فقیه اعل "و  "شورای رهبری"ی هر دو راهکار  دیگری در هیین  تاب، ضین ارائه

 ی منظور جلوگیری از هورج و مورج در جامعوه    فرض تعدّد فقیهان برای ت دی رهبری، به

دانسته اسوتدال   ورده اسوت  وه هرچنود در       "رجوع به افقه"ی مردا را  اسالمی، وظیفه

وجود ندارد، اما با توجه بوه لوزوا انتخواب رهبور بورای       "افقه"ی والیت فقیه عنوان  ادله

 )هیوان،  اسوت   "فقیوه اعلو   "ی جامعه، به حک  عق ، ضدر متویقن در میوان فقیهوان     اداره

 .(611-611ص. 

اهییت در دیدگاه خلخالی، منطاِ او در دفاع از شورای رهبوری اسوت. از    ی حائز نکته

رجووع بوه بهتورین رأی و    "ی عقال در  نگاه وی، مراجعه به شورای رهبری براساس سیره

ی اسوالمی فقیهوان متعوددی دارای     در میان هرای مختلف است. اگر در جامعوه  "ت یی 

ترین دیدگاه هن است  ه مقبوو ِ ا ثریوت   ی جامعه هستند، به های مختلف در ادارهدیدگاه

عنوان بهترین و داناترین فرد و انتخواب وی، لزومواً     ه در مراجعه به اعل  به باشد؛ درحالی

 ی جامعه گرفته نخواهد شد.  بهترین ت یی  برای اداره

ی  های دیگر موضوع،  ه در مباحث هینده مطرح خواهد شود، سویره  نظر از جنبهصرفِ

 "بهترین رأی و ت ویی  ")فقیه اعل ( و  "برگزیدن بهترین فرد"نِ امر میان عقال در دورا

)ا ثریت شورای فقیهان( چیست؟ اگر گفته شود: انتخاب بهترین فرد ه  برای رسیدن بوه  

اش هن است  وه از ابتودا بایود بوه     ی جامعه است، نتیجه بهترین دیدگاه و ت یی  در اداره

ابی به بهترین دیدگاه و ت یی  رفت؛ چرا ه  انتخواب  منظور دستی سراغ رهبری شورایی به
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 بهترین فرد الزاماً با بهترین رأی و ت یی  هیراه نیست.

در میان معاصران هیاص سید محید شیرازی، سید صادق شیرازی و سید حسن ضیی، با 

داننود، اموا   ی خ وصی را شوأن یکایوک فقیهوان موی      ه اعیا  والیت در ضلیرو حوزههن

شویرده، و   "شوورای فقیهوان  "ی عیومی جامعوه را شوأن    ی در ضلیروی حوزهگیر ت یی 

گونه امور از سوی یوک فقیوه را بوا وجوود فقیهوان و      گیری و اعیا  والیت در این ت یی 

دانند. در شناسایی مبنای این دیدگاه، از ظواهر برخوی عبواراص     مراجع متعدد، نامشروع می

را در ع وور غیبووتِ  "حا ییووت" لووی طووور  شووود  ووه ایشووان بووهایشووان اسووتفاده مووی

دانند  ه با نظارص و تأیید شورای فقیهوان اعیوا     ، از هنِ ا ثریت مردا میمع ومین

ی  ؛ برخی عباراص نیوز گویوای هن اسوت  وه اداره    7(22-29، ص. 74تا، ج)شیرازی، بیشود می

توانند به دیگران و الت دهنود  جامعه در ع ر غیبت شأن فقیهان است و اگر بخواهند می

استدال  ضیی بر لزوا تشوکی  شوورای فقیهوان بوه تقلیود موردا از        4.(41، ص. 6 )هیان، ج

صورص جیعی و   ند تا در امور عیومی بهگردد؛ این واضعیت ایجاب می فقیهان متعدد بازمی

دیگور   شورایی ت یی  گرفته شود تا به تحیی  دیدگاه فقهی یک فقیه به مقلودان مراجوع  

 .(534، ص. 74، ج7934)ضیی، منتهی نگردد 

ی تاسیس نظاا جیهوری اسالمی، صحبت  بعد از پیروزی انقالب اسالمی و در هستانه

ی امور  شور با موازین اسالمی بوود  وه بحوث والیوت فقیوه یوا        از ضرورص انطباق اداره

های مختلفوی   دگاهی اختیاراص این شورا دی ی گستره شورای فقیهان مطرح گردید و درباره

علی منتظری، سید حسون ضیوی، ناصور    ارائه شد. افرادی مث  هیاص و حجج اسالا حسین

توجهی از فقیهان عاو مجلس خبرگوان   ای و تعداد ضاب مکارا شیرازی، سید محید خامنه

رأی مثبوت   "رهبری شورایی"ضانون اساسی، در فرض فقدان فرد واجد شرایط رهبری به 

                                                 
س: لو فرض أّن القائم باّلنقالب العسکری رجل معارو  بالتامین و الاّلااله فیال یجاوز ت؟ییامهخ ی: اختیاار ». 1

کثریة آراء األمة مع ت؟ییم شوری المراج ع. س: ما او نوع الحکم فی اإلسالمخ و ال یجاوز الحاکم فی غیرالمعالوم، ب؟
کثریة اآلراء و بالشوری، کما یجا  تاوفر   اّلستبماد فی الحکمخ ی: الحکم فی اإلسالم بالنسبة لغیرالمعالومین او ب؟

 .«بقیة الشروط الشرعیة أیضًا، و ّل یجوز اّلستبماد فی الحکم

ة أن یکاون مان فانل الفقیااء، أم یکفای کوناه مقلامًا س: ال یشترط فی الحاکم السیاسای للمولاة اإلساالمی». 2
لبعضیمخ ی: قم ذکرنا فی کتاب" الشوری فی اإلسالم" و غیره، ان الحاکم األعلی للمولة اإلسالمیة: "شاوری الفقیااء 

 .«المراجع"، و لیم فیما إذا ارت؟وا الماللحة توکیل شخص إلدارة الحکومة، و لمی اّلختال  یؤخذ برأی األکثریة
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 ایون،   بور   درج  ردنود. ماواف   7951را در ضانون اساسی م ووّب سوا    دادند و این اص  

 ، بوا اصوو  متعوددی در ضوانون اساسوی      "رهبر یوا شوورای رهبوری   "یک ف   با عنوان 

 بینی گردید.پیا

ای اجیالی به دیدگاه برخی از فقیهان معاصر مبنی بر مشوروعیت والیوت   پس از اشاره

به دالی  موافقان و مخالفان والیت شورایی  شورایی در ع ر غیبت، اینک نوبت رسیدگی

دهوی . گفتنوی   است. ابتدا دالی  مخالفان، و ساس دالی  موافقان را مورد بحث ضرار موی 

است  ه استدال  مخالفان والیت و رهبری شورایی، معطووف بوه مشوروعیت هن اسوت؛     

ا نامشوروع  داننود و والیوت شوورایی ر    معنا ه اصوال والیت را منح ور در فورد موی    این به

بوودن ایون نووع والیوت      شیرند. در این مقاله با نقد دالی  این گروه، اصو ِ نامشوروع   می

برهن، از سوی موافقوان والیوت شوورایی دالیو  متعوددی بور        مخدوش خواهد شد. افزون

 مشروعیت )نه انح ار( والیت و رهبری شورایی ارائه شده است.

 . دالیل مخالفانِ والیت )رهبری( شورایی4.2

 شرح زیر است: به -طور اجیالی  به -دالی  مخالفانِ مشروعیت والیت شورایی 

 . فقدان دلیل شرعی1.2.4

والیت و رهبری شورایی فاضد دلی  شرعی است و در تاریخ اسالا و پیشووایان دینوی   

 .(7441، ص. 4؛ هیان، ج 146و  621، ص. 7، ج7963)امینی و مومن، سابقه ندارد 

 نقد و بررسی

افتوای  "و  "افتوای فوردی  "ی والیت فقیهان عاد ، شام  هر دو نوع افتاء ) اص ادلهاطالض

( است. اگر اطالضاص مذ ور بر والیت سیاسی فقیهان نیز داللت  ند، ه  شوام   "گروهی

. پوس مشوکلی از جهوت    "والیت جیعی و گروهوی "شود، ه  شام   می "والیت فردی"

ی  وایاص مورد نظر را از اثبواص والیوت عاموه    ه ر فقدان دلی  شرعی وجود ندارد؛ مگر این

 فقیهان ضاصر بدانی . 

مورد استناد ضرار گرفتوه   7ترین دلی  تقلید از فقیهعنوان مه   ه به -ی عقال  اگر سیره

تواند دلی ِ مشروعیت والیوت  در تعیین زمامدار جامعه نیز جاری و ساری باشد، می -است 

ته شود  ه رجوع مردا به شخص واجد شرایط برای بسا گف شورایی محسوب شود. البته چه

                                                 
 ."ی عقال در رجوع جاه  به عال  سیره"عنوان م داضی از  به. 7
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ی یادشده نیست، بلکه از نظر ماهوی با هن فورق دارد؛   رهبری جامعه، اصال م داق سیره

ی عقال در رجوع جاه  به عال ، مدرک مناسبی برای اثباص والیت، اع   صورص سیره دراین

 از فردی یا جیعی نخواهد بود.

 . نفی شرکت در رهبری 1.2.2

انجامد، در روایاص   ه به هرج و مرج می جایی تشریک در امامت و رهبری جامعه، از هن

 ه میان مع وا و غیرمع ووا نیوز تف ویلی وجوود      ویژه هن مورد نهی ضرار گرفته است؛ به

توانود جیعوی باشود، اموا رهبوری      ندارد تا گفته شود هرچند امامت و رهبری مع وا نیوی 

 .(425-422ق، ص. 7242)ر.ک: حائری، رص شورایی انجاا گیرد صو تواند بهفقیهان عاد  می

 نقد و بررسی

گونه  وه در  ی تشریک در والیت و چگونگی امکان هن سخن گفتی . هیان تر درباره پیا

بنابر دیودگاه بسویاری از فقیهوان،  وه معتقدنود       7ای ،بحث تشریک در ضااوص شرح داده

تواند نفون حک  یوک ضاضوی را منوو  بوه     یگذار متشریک در ضااوص مجاز است و ضانون

توان نفون حک  والیی را ه  منو  بوه موافقوت فقیهوان    موافقت ضااص دیگر گرداند، می

ی والیوت   بر این امر، والیت شورایی، تشریک در والیت نیست؛ اگر ادله دیگر نیود. افزون

ر موورد نظور هن    ند، ت ویفقیهان عاد  در ع ر غیبت، والیت سیاسی هنان را اثباص می

توانند به اتفاق هرا یا اند و جیعاً میصورص جیعی دارای یک والیت است  ه مجیوع هنان به

معنای موورد   با ا ثریت هرا، فقط یک حک  صادر  نند. در این فرض، تشریک در والیت به

 نظر مستشک ،  ه موج  اختالف و هرج و مرج شود، مت وَّر نیست.

علوت عودا   "اند  ه در پاسخ از پرساِ استناد  ردهاماا رضامخالفان به روایتی از 

 اند: ، فرموده"جواز وجود بیا از یک اماا در یک زمان

و تمبیره، و اّلثنین ّل یّتفا  فعلیماا و تامبیراما، و   لعلل: منیا أّن الوادم ّل یختلل فعله
ن ثام اختلال اّمیماا و نجم اثنین إّّل مختلفی الیمام و اإلرادة، فاإذا کاناا اثنایذلک إّنا لم

إرادتیما و تمبیراما و کانا کالاما مفترضی الطاعة، لام یکان أداماما أولای بالطاعاة مان 
فادبه فکان یکون اختال  الخل  و التشاجر و الفساد، ثم ّل یکون أدم مطیعا ألدماما إّّل 

لطاعاة و او عاص لآلخر فتعّم المعالیة أال األرض. ثم ّل یکون لیم مع ذلک السبیل الی ا
                                                 

 تف ی  مورد بحث ضرار داده است. ی دیگری به . نویسنده این موضوع را در ضال  مقاله7
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 ه، در رفتار و تدبیر یک اماا اخوتالف رخ  جیله این؛ عل  متعددی دارد، از هنو اإلیماان...

 نند. زیرا ما دو نفوری را  نظر پیدا نییدهد، ولی دو اماا معیوال در رفتار و تدبیر اتفاقنیی

 ه  شان مختلف است، حا  اگر پیروی از هر دو نفری ه اراده و هیتسراغ نداری  جز این

 ردن از دیگوری   داا در پیروی وشا، اراده و تدبیرشان متفاوص است، واج  باشد، هیچ

صورص میان مردا اختالف و نوزاع و فسواد رخ خواهود داد. پیوروی از      ترجیح ندارد. دراین

پارچه نافرمان خواهند بود و راهی بورای   یکی، نافرمانیِ دیگری را در پی دارد و مردا یک

 (747، ص. 4، ج7911بابویه، )ابنباضی نخواهد ماند. اطاعت و اییان 

-422، ص. 7942)حوائری،  رغ  نفی شر ت در رهبری  گونه  ه برخی از فقیهان بههیان

 وه موورد    (741ق، ص. 7274)همودی،  اند، این روایت و روایاص مشابه دیگور  توجه داده (425

استناد مخالفان ضرار گرفته، بر وحدص رهبری داللوت دارد و وجوود دو امواا را در عورض     

 ند، و ارتباطی به موضوع بحث ما، یعنی رهبری شورایی دیگر و تعدد رهبر را نفی می یک

)حوائری،  ندارد. رهبری شورایی، تعدّد رهبری نیست، بلکه شوکلی از رهبوری واحود اسوت     

 .(767ق، ص. 7245
تعدّد رهبر موج  اختالف و "های مخالفان مث  با این توضیح، برخی دیگر از استدال 

معنوای   والیوت شوورایی بوه   "؛ یوا  "ی تعیوین رهبوری منافواص دارد    فساد است و با فلسفه
معنای جوازِ نقض حک  فقیوه توسوط فقیوه دیگور      داشتن بالفع  چند فقیه بوده و به والیت
 ریزد.فرو می (12، ص. 7932)بابایی،  "است

 . والیت از امور اضافی 1.2.4

والیت یک من   و از امور اضافی است و شرا ت و تجزیه در هن معنا ندارد. من  ، 
 .(776، ص. 7ق، ج7279)گلاایگانی، صورص ناضص جع  شود  تواند بهامری بسیط است و نیی

 نقد و بررسی

شرا ت در هن نیست؛ بلکه بستگی به بودن و  بودن والیت مانعی برای شورایی اوالً، اضافی
ت ور ما از والیت شورایی دارد. اگر مق ود از والیت شورایی، تقسی  والیت بین چند نفر 
باشد، ایراد وارد است؛ اما فرض مورد بحث ما تقسی  والیت نیست، بلکه یک والیت وجود 

و  بوه توافوا بوا    دارد، اما از هنِ یک نهاد و گروه است، نه یک فرد. یعنی نفون حکو  منو  
اند، شبیه وصایت و و الوت اسوت؛    ه برخی از فقیهان توجه داده فقیهان دیگر است. چنان

گیوری در موورد     ند و ت یی  ه میت چند وصی، و مو   چند و ی  انتخاب می هنگامی
 ی گروه است، نه فرد. وصیت یا مورد و الت برعهده
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تورین انوواع والیوت    لکه از بهترین و پیشرفتهتنها والیت شورایی منعی ندارد، ب ثانیاً، نه

رغو  اعتبوار شوهادص هور یوک از شوهود، بودون         گونه  ه شوهادص بیّنوه بوه   است. هیان

رغ  استقال ،  شدن شهادص دیگری  ارساز نیست، والیت هریک از فقیهان نیز، به ضیییه

 شدن رأی فقیهان دیگر فاضد اعتبار و  ارایی باشد. تواند بدون ضیییهمی

 . نفی کارآمدی1.2.1

اند، نا ارهمدی والیت رهبری شوورایی  توجهی  ه مخالفان بر هن تا ید  رده دلی  ضاب 

طور  لی مدیریت و  در مقایسه با والیت و رهبری فردی است. بسیاری بر این باورند  ه به

بورد.  ست  وه  وارایی هن را زیور سووا  موی     ور رهبری شورایی با مشکالص و موانعی روبه

دنبوا    ویژه چند فقیه  وه هر وداا بوه    نظر )بهال در چنین سطحی، توافا چند صاح معیو

ی  شور، اگور نوامیکن نباشود،     نظر در مسائ  گوناگون ادارهحجت شرعی هستند( و اتفاق

گیری فوری و ضاطع در موارد خطیر از لوازا مودیریت   ه ت یی  بسیار دشوار است. درحالی

دلی  در تاریخ جواموع مختلوف و تواریخ     هیین شورایی به و رهبری است. والیت و رهبری

دادنود.  مسلیانان، امری غیرعادی و نامتعارف بوده است و گاه از بابِ ضرورص بدان تن می

ی نخسوت نظواا    ی مدیریت شورایی در دستگاه ضاایی و مانند هن را در دهوه  هنان تجربه

 نند هبری شورایی ضلیداد میسیاسی جیهوری اسالمی، شاهدی بر نا ارهمدی والیت و ر

 .(766، ص. 7932؛ یزدی، 7961ها، )موسوی خوئینی
های علوا دینی و مرجعیوت،  این واضعیت در میان فقیهان شیعه و وضعیت  نونی حوزه

ی عقال و  مخالف سیره"رو برخی از فقیهان هن را  تری برخوردار است. ازاین از وضوح بیا
؛ برخی از محققان هو  بورای هن   (91، ص. 4ق، ج7243)منتظوری،   نند ارزیابی می "متشرعه

-سراغ ندارند؛ چون توافا چند مجتهد در مسائ  مختلف را نامیکن می "ارزش  اربردی"

 .(767، ص. 7911)ربانی گلاایگانی، دانند 

 نقد و بررسی

اص ترین دلی  مخالفان والیت و رهبری شورایی، هیین دلی  است. نکرسد مه نظر می به
 اند از: اصلی این دلی   ه منطقی و واضعی است، عبارص

 بور  ویژه شورای فقیهان،  اری بسیار دشوار، زموان  گیری در رهبری شورایی، بهت یی 
 دادن فقیهی  ه در اضلیت ضورار دارد، بوه نظور ا ثریوت فقیهوان      و گاهی نامیکن است. تن
 دانود(  ا حجت میوان خوود و خودا موی     ه هر فقیه دیدگاه خود رعاو شورا )با توجه به این

  ار هسانی نیست.
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 ی  شور گاه به ت یی  فوری نیاز دارد  ه با مدیریت شورایی میکن نیست. اداره

تنها مدیریت گروهوی و شوورایی در میوان     دهد  ه نههای علییه نشان میتاریخ حوزه

های علیی ه   ه روهویژه فقیهان جایگاهی ندارد، بلکه حتی فعالیت  ارگ عالیان دینی، به

رو  ی طوالنی چنودانی برخووردار نیسوتند. ازایون     ی اجرایی و مدیریتی ندارد، از سابقه جنبه

 باشد. های علییه چندان سازگار نییرهبری شورایی با واضعیت حوزه

ی این نکاص، پس از بیان دالیو  موافقوان والیوت و رهبوری شوورایی، سوخن        باره در

 خواهی  گفت.

 موافقان والیت )رهبری( شورایی . دالیل4.3

اند. با این توضیح  وه دالیو    موافقان والیت و رهبری شورایی نیز به دالیلی استناد  رده

هنان معطوف به ع ر غیبت اماا مع وا و بنابر مبنای والیت فقیهان عواد  در ایون دوره   

اماموت و  صورص هنان نیز، با وجود اماا مع ووا و ن و  شوخصِ وی بوه      است؛ درغیراین

رهبری جامعه، شورای رهبری را بالموضوع دانسته و مشروعیتی بورای هن ضائو  نیسوتند.    

بنابراین، استدال   سانی  ه ع ر حاور اماا مع وا را دلیو ِ عودا مشوروعیت رهبوری     

 دانند، ناتیاا است.شورایی در ع ر غیبت می

 . وجوب مشورت در اسالم1.4.4

ْمِر  »ی  ی شریفه برخی با استناد به هیه
َ
 ه خطاب به  (764عیران،  )ه  «َو شاِوْرُاْم ِفي اأْل

انود.  گرفتوه  بوودن رهبوری را نتیجوه   پیامبر ناز  شده و دستور مشورص داده است، شورایی
منوان را  ؤ ه امور جاری میوان م  (91)شوری،  «َو َأْمُرُاْم ُشوري َبْیَنُیْم  »ی شریفه  ایشان هیه

  نند.دلی  دیگری بر برداشت خود ضلیداد می ند، شورایی توصیف می

 نقد و بررسی

جای تردیدی وجود ندارد  ه در اسالا بر شور و مشورص تا ید شوده و حتوی مشوورص بوا     
روی و استبداد رأی است. با این یاران را بر پیامبر واج   رده است؛ لذا اسالا مخالف تک

ی مسولیانان  وه    داننود )مثو  هیوه   وجود،  سانی  ه والیت بر جامعه را امری الهی موی 
ی  بور پیوامبر، والیوت ائیوه     ی والیت پیامبر چنین باوری دارند، یا شیعیان  ه عالوه درباره

توانند از این هیاص مشوروعیت والیوت و   شیارند( نییاطهار را نیز در ع ر حاور الهی می
در امووری مجواز   رهبری شورایی را برای غیرمع وا استفاده نیایند. زیرا شورا و مشوورص  

است  ه خداوند تکلیف هن را مشخص نکرده است؛ در حالی  ه بنابر مبنای فوق، تکلیوف  
 والیت بر جامعه از سوی خداوند مشخص شده است. 



 

 

78 

 
وال

ت
ی

 
بر
ره
و 

 ی
ورا
ش

یی
 

گونه  ه بر نفون والیوت  ی اعتبار والیت فقیهان در ع ر غیبت ه ، هیان اطالق ادلّه

 ننود. دالیو    هی ایشان نیز اثباص موی فردی هنان داللت دارند،  نفون والیت جیعی و گرو

 ند. پس این دلی  وجوب مشورص و شورا، مشروعیت والیت فردی فقیه واحد را نفی نیی

تواند بر مشروعیت والیت شورایی در ع ر غیبت داللت  ند، اموا مشوروعیت والیوت    می

ردی فقیه در  ند. موافقان والیت شورایی نیز غالباً در مقاا نفی والیت ففردی را نفی نیی

 ع ر غیبت نیستند. 

 ی فقیهان عادل در عصر غیبت . والیتِ همه1.4.2

ی هنوان در   ی والیت فقیهان عاد  در ع ر غیبوت هن اسوت  وه هیوه     مقتاای ادله

ضلیروی اختیاراص خود دخالت  نند؛ این مه  تنها در صورص گروهوی، جیعوی و شوورایی    

از هنِ یکی از هنان باشود و بقیوه از اعیوا     یابد. اگر ت دی والیت بودن والیت تحقا می

ساختن فقیهان از اعیا ِ والیتی است  ه در شورع   معنای محروا والیت بازداشته شوند، به

ی والیت فردی در ع ور   دیگر، الزمه عبارص مقدس برای هنان در نظر گرفته شده است. به

 ا هستند.غیبت، عز  فقیهان دیگر از مقاا والیتی است  ه به حک  شرع دار

 نقد و بررسی

این دلی  در مقاا نفی والیت فردی فقیه در ع ر غیبت است، اما از اثبواص مودعا نواتوان    
است. زیرا، هیچ فقیهی تا نون از والیت فقیهان عواد  در ع ور غیبوت، چنوین معنوایی      
برداشت نکرده است  ه اگر یکی از هنوان مت ودی یکوی از اموور اجتیواعی شوود، موثال        

گرفتن حا والیت فقیهوان   معنای نادیده متولی را برعهده بگیرد، بهی بی ضوفهمسئولیت مو
ی موضوفه شووند؛ بلکوه سوخن     دار ادارهصورص گروهی و جیعی عهده دیگر است و باید به

هییشگی این بوده  ه اگر یک فقیه مت دی شود، تکلیف از دیگران ساضط خواهد شود و  
واضح است؛ زیرا با ت دی یوک فقیوه، موضووع    حا دخالت نخواهند داشت. دلی  هن نیز 

ای نیست توا  سوی احسواس مسوئولیت نیووده و       متولیی بی منتفی است و دیگر موضوفه
گونه اسوت.  درصدد ت دّی موضوفه برهید. در ضلیروی امور عیومی مث  حکومت نیز هیین

گردد. به میی فقیهان ساضط  با ت دّی یک فقیهِ )مثال منتخ  مردا( تکلیف والیت از بقیه
صوورص عواا اسوتغراضی     دیگر، جع  والیت برای فقیهان در ع ر غیبت، بسا  ه به عبارص  

صورص عاا مجیوعی؛ زیرا  ی بقیه ساضط گردد، نه لزوماً به باشد  ه با ت دی یکی، از عهده
صورص  اش ت دّی امور بهصورص عاا مجیوعی اعتبار شده و الزمه  ه حتیاً بهدلیلی بر این

 جیعی و گروهی باشد، وجود ندارد.
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شوود.  ی لفظی هر دو صورص را شوام  موی   تر یادهور شدی ، اطالق ادله  ه پیاچنان

صورص عاا مجیوعی وجود ندارد، دلیلی بر انح ارِ  بر انح ارِ اعتبار به گونه  ه دلیلیهیان

ردی یوا جیعوی   صورص ف صورص عاا استغراضی نیز در میان نیست. اگر فقیهان به اعتبار به 

ی والیت فقیه منافاتی ندارد. هیا اگور سوه فقیوه واجود شورایط       اعیا  والیت  نند، با ادله

نحوو احسون اداره    متولی شوند و هن را بهای بیدار موضوفهصورص جیعی و شورایی عهده به

ص تنهوا منافوا   ی ت دّی امور حسبیه از سوی فقیهانِ عاد  منافاص دارد؟ نوه  نیایند، با ادلّه

ها توسط ها و سازمانهای عقالیی و رایج زمانه است  ه شر تندارد، بلکه امروزه از روش

 هیئت مدیره و یک مدیرعام  اداره شوند.

ی  ی امور جزئی مث  ت دی موضوفه البته در گذشته  ه معیوال والیت فقیهان در دایره

رح بوود، موالک   الیالوک مطو  سرپرست یا موا  مجهوو   متولی، یا سرپرستی  ودک بیبی

دار یکی از اموور  معنا ه هر فقیهی زودتر اضداا  رده و عهده این بود؛ به "اسبقیت"ت دی، 

مانده شد، فقیه دیگر حا دخالت و مزاحیت نخواهد داشت؛ چرا ه موضوع ت ودی   برزمین

باشود،   -مث  حکومت  -ی امور عیومی  منتفی شده است. اما اگر بحث از والیت در حوزه

 ه گفته شوود: در   ند. اینمعنای فوق، غیرعیلی و غیرعقالنی جلوه می قیت بهمالک اسب

صورص وفاص یا فقدان شرایط در فقیهی  ه رهبری جامعه را برعهده دارد، هر فقیهی  وه  

زودتر اضداا  رد و در امور میلکت ت رف نیود، مثال فرمانده نیروهوای مسولح را عوز  و    

هوای سیاسوی، روشوی    ز نظور سواختاری در  نظواا   ن    رد، جانشوین او خواهود شود، ا   

 "منتخو ِ موردا بوودن   "رو در جیهووری اسوالمی    غیرمنطقی و غیرعیلوی اسوت. ازایون   

معنا ه در میان فقیهوان، فقیهوی  وه بورای      این شده است؛ به "اسبقیت"جایگزین مالک 

واسوطه از سووی موردا انتخواب شود،      ی حکومت و رهبری جامعه، با واسطه یوا بوی   اداره

مت دی حکومت شده و فقیهان دیگر در این زمینه مسئولیتی نخواهند داشوت. از بیانواص   

در چوه صوورص   "شود. وضتی از ایشان پرسیده شد: نیز هیین معنا استفاده می اماا خیینی

 پاسخ دادند: "ی اسالمی والیت دارد؟ الشرایط بر جامعهفقیه جامع

یین و تشکی  حکومت بستگى دارد بوه هراى  والیت در جییع صور دارد. لکن تولى امور مسل

ا ثریت مسلیین،  ه در ضانون اساسى ه  از هن یواد شوده اسوت، و در صودر اسوالا تعبیور       

 (253، ص. 44 ، ج7913)اماا خیینی، با ولىّ مسلیین.   شده به بیعت مى

 . شورا واجد جمیع شرایط رهبری1.4.4

یعنوی اجتهواد، تقووا،     -و رهبوری  ی شرایط والیت  در فرضی  ه نتوان فرد واجد هیه
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را یافت، شورایی متشک  از چنود فقیوه    -بینا سیاسی اجتیاعی، ضدرص مدیریت و تدبیر 

شود؛ در نتیجه، نهاد های فوق میتاز باشد، جایگزین فرد می ه هر  داا در یکی از ویژگی

، 7961، )یوزدی ی اسالمی خواهد بوود   رهبری واجد جییع شرایط والیت و رهبری بر جامعه

 .(7463، ص. 4ج

 نقد و بررسی

در دفواع از شوورای    7951این استدال   ه در مجلس خبرگوان ضوانون اساسوی در سوا      

 7961رهبری توسط یکی از اعاای این مجلس مطرح شد و در شورای بازنگری در سا  

بود  نیز توسط تعدادی از اعاای این شورا تکرار گردید، مورد مناضشه ضرار گرفت. ایراد این

شود  ه مجیوع هنان یک دیگر ضرارگرفتن چند نفر سب  می  ه هیا در این فرض،  نار یک

تور  فرد واجد شرایط شوند؟ هیا فردی  ه از نظر فقهی یا مدیریت یا بینا سیاسی ضوعیف 

 نود؟ سورانجاا  وه    ی اعاای شورا بحوث موی   است، به ضعف خود واضف است یا با بقیه

تر است، در اضلیت باشد؛  ه از نظر فقهی ضویست، شاید نظر هنگیری با ا ثریت هرات یی 

تری دارد، در اضلیت ضرار گیرد. این ت وور  وه چنود نفور  وه       ه بینا سیاسی ضوییا هن

ترند، اگر در  نار ه  ضرار گیرند، مجیوعاً نقا یوک فوردِ جوامع    هر داا در یک بُعد ضوی

 .(7443، ص. 4، ج7963من، ؤ)م نند، صحیح نیست شرایط را ایفا می

تواند ضاب  مناضشه باشد. زیرا فرض را بر این گرفته است  ه اعاای البته این بیان می

داننود؛  ی شوئون برتور از دیگوران موی     شورای رهبری فاضد ان اف بوده و خود را در هیوه 

هو  بوا ایون     عنووان شوورای رهبوری، هن    دیگر بوه   ه انتخاب چند نفر در  نار یک درحالی

ی شرایط رهبری نیستند، توسط ا ثریوت اعاوای    یک از هنان واجد هیهاستدال   ه هیچ

یک از هنوان  مجلس خبرگان رهبری این پیاا را برای اعاای شورای رهبری دارد  ه هیچ

اند و هر  داا در یک بُعد از شرایط رهبری  ی شرایط نبوده از دیدگاه  ارشناسان، واجد هیه

رهبری با دریافت این پیاا از سوی مجلس خبرگان، اگر باز ه   اند. اعاای شورایشاخص

دانند، نباید این مسئولیت را باذیرند. پیا فرض انتخاب ها برتر میی زمینه خود را در هیه

ها هر گیری داا واجد جییع شرایط رهبری نیستند؛ پس در ت یی  هنان این است  ه هیچ

توان  هن زمینه برتر است، تن بدهد و گرنه نییتشخیص عاوی  ه در  یک از هنان باید به

ی نهاد شورای رهبوری   او را دارای حداض  شرایط )مث  عدالت و ان اف( دانست و شایسته

توان در شرایط خاص، تعدادی از فقیهوان را  وه هر وداا در یوک زمینوه      شیرد. پس می
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دیگور بتواننود    ر یوک عنوان شورای رهبری برگزید تا مجیوع هنان در  نا تر هستند، بهضوی

 حائز مجیوع شرایط رهبری باشند.

 گیری. ایمنی از خطر استبداد و خطای در تصمیم1.4.1

 وه رهبوری فوردی    ترین دلی  موافقان والیت و رهبری شورایی هیین است؛ اینمه 

هایی دارد  ه در والیت و رهبری شورایی نیست یا بسیار    است. اه ّ این هفاص و هسی 

 "بروز خودرأیی، خود امگی و استبداد"و  "گیری احتیا  خطا در ت یی "ها سی هفاص و ه

ویژه  رضی  داده شود، بهاست. هرگاه به یک فرد، هرچند عاد  و باتقوا، ضدرص متیر ز و بی

گویی در برابر نهادهوای دیگور نباشود، در    های ضوی و مسئولیتِ پاسخنظارصاگر هیراه با 

ای  وه بوا    های شایستهبسیار انسان گیرد. چه استبداد ضرار می معرض لغزش، خود امگی و

گرفتن رهبری یک ضیواا ملوی، ملتوی را از اسوتبداد و اسوتعیار       دست ایثار و مجاهدص و به

العیر بورای خوود تودارک دیوده و     نجاص دادند؛ اما پس از دستیابی به ضدرص، من   ماداا

هوای  مستبدّ تبدی  شودند و توسوط ملوت   مخالفان را سر وب  رده و در نهایت به ضدرتی 

ای را در تاریخ خود ثبوت  خویا از ضدرص ساضط گردیدند.  شورهای متعددی چنین تجربه

گاه اعاای یک گروه اند. مدیریت و رهبری شورایی از چنین هفتی در امان است. هیچ  رده

وری پیشه  رده و توانند دیکتاتگیرند، نییصورص شورایی ت یی  می سه، یا پنج نفره  ه به

 استبداد بورزند.

 نقد و بررسی

هوای  هوای فوردی بویا از مودیریت    این سخن واضعیتی غیرضاب  تردید است  ه مدیریت
ی بشر در طو  تاریخ هو  هن را تاییود    شورایی در معرض چنین خطری ضرار دارند؛ تجربه

اما از یک نکته نباید   ند. دربرابر این دلی ِ موافقان رهبری شورایی ایرادی وارد نیست،می
بودن رهبری  های فردی و ایینرغ  وجود این هفت در رهبری  ه، بهغفلت  رد. و هن این

شورایی از هن، در جوامع مختلف، رهبری و مدیریت شورایی جایگزین رهبری و مودیریت  
فردی نشده است؛ زیرا هر داا از این دو نوع مدیریت و رهبری، محاسن و معوایبی دارنود   

دیگر، بازه  مدیریت و رهبری فوردی بور مودیریت شوورایی      در صورص مقایسه با یک  ه
در  ماندن از این هسی های مختلف سیاسی برای در امانشود. البته در نظااترجیح داده می

مدیریت و رهبری فردی تدابیری ه  اندیشیده شده است. مثال: تقویت نهادهای نظوارتی،  
ویوژه   های اجتیاعی و سیاسی، بوه تر هزادی بیا تایین هرچههای گروهی و تقویت رسانه

 ویژه در امور مالی. بر شفافیت، به هزادی نقد و انتقاد؛ و تا ید
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، "رهبوری و مودیریت شوورایی   "بور   "رهبری و مدیریت فوردی "هیه، ترجیح   با این

 ی عدا مشروعیت رهبری شورایی نیست، بلکوه دلیو ِ مشوروعیت هن اسوت؛     تنها نشانه نه

  ار گرفته شود.  هنگاا ضرورص به هرچند در شرایط خاص و به

 گیرینتیجه

ی  های دینی و اخالضی وارد عرصهخاطر احیای اسالا و ارزش  ه فقیهان بهبا توجه به این

بسوا در هینوده ضورورص     اند، و چوه والیت عیومی و رهبری و مدیریت سیاسی جامعه شده

ناپذیر گوردد، الزا  فرد واجد شرایط رهبری، اجتنابدلی  فقدان  تشکی  شورای رهبری، به

 ه در گذشته، در ضانون اساسی جیهوری اسالمی است در جوان  این مساله اندیشید. چنان

بینوی شوده بوود و    ، شورای رهبری در فرض فقدان رهبر واجد شرایط پیا7951در سا  

مقتاوای اصو     ، بهرغ  حذف نهاد شورای رهبری، علی7961حتی در ضانون اساسی سا  

ی  جیهوور، رئویس ضووه   شورایی مر   از رئویس »یک د و یازده ، تا انتخاب رهبر جدید، 

ضاائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان بوه انتخواب مجیوع تشوخیص م ولحت نظواا،       

تنها ساردن اختیواراص و   پس نه«. گیرندعهده می طور موضت به ی وظایف رهبری را به هیه

توان بدان شورا، فاضد مشروعیت نیست، بلکه در مواضع ضرورص می وظایف رهبری به یک

رو الزا است به سازو اری اندیشوید  وه در صوورص ضورورص و تشوکی        اضداا  رد. ازاین

شورای رهبری، عوارض منفی مدیریت شورایی را  اها داد و در هیان شرایط خاص، از 

ای از مشوکالص رهبوری   به بور پواره  منظور غل درستی استفاده  رد. به ظرفیت نهاد شورا به

 توان در تدابیر زیر تأم  نیود:شورایی می

دادن  معتبرشیردن رأی ا ثریت فقیهان عاو شورای رهبری در برابر رأی اضلیت، و تن

چه امروزه در شورای نگهبان ضانون اساسی با حاور اضلیت به رأی ا ثریت؛ دضیقاً مانند هن

عدا اعتبار رأی ا ثریت فقیهان این شوورا تردیودی بوه     شود و  سی درفقیهان انجاا می

هیان اندازه تابع ضانونی هستند  ه به تاییود   دهد. اضلیت فقیهان عاو شورا بهخود راه نیی

بودن، در اعتبوار ضوانون   خاطر در اضلیت رسد،  ه ا ثریت فقیهان شورا. هنان بهاین شورا می

  نند.ده است، تردید نییم وّب مجلس  ه به تایید شورای نگهبان رسی

گیری فوری مورد نیاز  شور است، اعاای شورای رهبوری  در موارد خطیر،  ه ت یی 

ای رئیس شورا  ه منتخ  اعاای شوراست، دارای اختیاراص ویژه -مثالً -توافا  نند  ه 

ن  ه نیاز به تشکی  شورا باشد، ت یی  بگیرد. اهییت ای هنباشد و بتواند در اسرع وضت بی
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سازو ار در مدیریت این شورا بر امور نظامی و نیروهای مسلح مااعف است. اتخوان ایون   

هوا در  هنگاا اداره توسط شورای رهبری از برخوی هسوی    شود  شور بهسازو ار موج  می

 امان باشد.

توان گفت: های علییه و عدا انس هنان با امور شورایی، میدر خ وص وضعیت حوزه

صورص  اجتیاعی به -بر ت نهات اسالمی، فعالیت علیی و حتی سیاسیگونه  ه به هیان

فکری و رایزنی بوا  گیری داشته است و حوزویان با ه  های اخیر رشد چش گروهی در دهه

های دیگر ه  گسوترش یابود و   اند، الزا است این رویّه به ساحتدیگر انس پیدا  رده یک

های گونه  ه رشد علوا و داناشود. هیان های علییه تبدی  ارِ گروهی به فرهن  حوزه

های علوا دینی نیز نباید از این فکری و  ارِ جیعی و گروهی است، حوزهبشری معلو  ه 

های دیگر نیز بوه انجواا اموور گروهوی،     ظرفیت محروا بیانند. عالیان دینی باید در زمینه

یزند. باالخره در رهبوری  روی و فعالیت انفرادی بارهجیعی و شورایی عادص  نند و از تک

شورایی، هرچند برای مواضع اضطرار، فوائدی نهفته اسوت  وه در رهبوری فوردی نیسوت؛      

جوای فکور و ت ویی      ی امور  شور با خرد و ت یی  جیعی، به اداره"ترین این فوائد، مه 

است؛ هفتوی  وه داموان بسویاری از      "ماندن از هفت استبداد و خود امگی ایین"و  "فردی

ای  ه مقدور های سیاسی دنیا بدان هلوده است. استفاده از ظرفیت شورا، در هر زمینهنظاا

 روی و فردمحوری دور نگاه دارد، مغتن  است. باشد، و جامعه را از هفت تک

هوای علییوه نیوز تبودی      ی جاری در جوامع مختلف، در حووزه  امروزه با توجه به رویّه

ناپوذیر   گروهی و خرد جیعی، یک ضرورص اجتنواب روی به  ار فرهن   ار انفرادی و تک

ی اجتیواعی،   ویوژه در اموور پیدیوده    چندان دور؛ بوه  ای نه گیان نویسنده، در هینده است. به

تقلیود از  "جای خوود را بوه    "تقلید از یک فقیه متخ ص"سیاسی، اضت ادی و فرهنگی، 

هوای علییوه بوه    زهرو گریزی از روهوردن حو خواهد داد؛ ازاین "شوراهای تخ  ی فقهی

های اجتیاعی در ابعواد مختلوف زنودگی نیسوت. مودیریت      فعالیت علیی جیعی و  ارگروه

خاطر مزایای مدیریت فوردی،   چنان بهجامعه نیز از این ضاعده مستثتی نیست؛ حتی اگر ه 

بر این نوع از مدیریت تیر ز شود، بازه  بر ابتنای این نووع مودیریت بور خورد جیعوی و      

 سازی جیعی تا ید خواهد شد.منظور ت یی    ی بهشوراهای تخ
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