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چکيده
یکی از روشهای قابل تصور برای رهبری در نظام اسالمی تشکیل شورایی از همه یا بعضی از
مراجع تقلید است .در این مقاله سؤال اصلی این است که ادله معتقدین به والیت و رهبری
شورایی چیست و در قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز بر چه اساسی شورای رهبری در سال
 85به تصویب رسید و در سال  85از قانون اساسی حذف شد؟ باید توجه داشت که این نظریه
توسط آیتاهلل سیدمحمد شیرازی و آیتاهلل محمد صادقی بیش از دیگران مطرح شده است.
مهم ترین ادعا در این نظریه این است که شورایی از مراجع تقلید از سوی معصوم به والیت و
رهبری منصوب شده اند و این شورا به لحاظ سیاسی و فتوایی خطای کمتری از رهبری فردی
دارد .مهم ترین مستند طرفداران این نظریه اطالق آیات و روایات مبتنی بر مشورت است .از
سوی دیگر ،منتقدان این نظریه معتقدند که رهبری شورایی در لسان آیات و روایات استناد
جدی ندارد و در سیره ائمه نیز هیچ گاه از این روش استفاده نشده است و حتی ویژگی مثبت یا
منفیای نیز درباره این روش ذکر نشده است .عالوه بر این ،ائمه ،اشکاالت زیادی نیز درباره
نظامهای شورایی مطرح کردهاند .از دیگر اشکاالت این نظریه ابهامات زیادی است که درباره
نحوه اجرای این نظریه وجود دارد .همچنین منتقدان با استفاده از ادله ثابت میکنند که اجتهاد
برای رهبری کفایت میکند و نیازی به قید مرجعیت نیست .در عرصه عمل نیز ،تجربه بسیاری
از کشورها در رابطه با نظام شورایی ناموفق بوده و باعث بروز اختالف شده است .در قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز شورای رهبری در سال  85به تصویب رسید ،اما در
بازنگری قانون اساسی سال  85نظام شورایی حذف و تنها رهبری فردی پذیرفته شد .علت این
حذف عالوه بر دالیل باال ،تجربه ناموفق دیگر شوراها در کشور ،لزوم تسریع در تصمیمگیری
و بیتجربگی خبرگان قانون اساسی در تصویب شورای رهبری در سال  85عنوان شد.
کليد واژهها :شورا ،والیت ،شورای فقهی ،شورای رهبری ،بازنگری قانون اساسی.
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مقدمه
چالش بین رهبری فردی و شورایی طی سالیان اخیر همواره یکی از موضوعات مهم فقه سیاسی
بوده است و موافقان و مخالفان نظر خود را در این زمینه بیان کردهاند  .تدا ببدا از انقداس اسدامی
ایران تقریباً هیچ متن فقهی وجود ن اشته که در آن درباره شورای رهبری بحث ش ه باش ؛ اما پد
از انقاس توسط برخی ان یشمن ان و علما این نظر مطرح ش و در بانون اساسی  8531بده تودوی
مجل

خبرگان بانون اساسی و تأیی مردم رسی  .طی سالهای اجرای بدانون اساسدیه هرچند ایدن

اصا اجرا نش ه اما با مسائلی که در اداره سدایر دسدتهاههدایی کده در بدانون اساسدی اداره آنهدا بده
صورت شورایی در نظر گرفته ش ه بوده مسئوالن نظام اسامی و بهویژه امام خمینیرحمهاهللعلیه به ایدن
نتیجه رسی ن که شورای رهبری کارایی الزم را ن ارد و در بازنهری بدانون اساسدی در سدال 8531
این شورا مانن برخی دیهر از شوراها از بانون اساسی حذف ش .
حذف از بانون اساسی مانع بحث نظری در این باره نش و برخی از علمدا طدی سدالیان گذشدتهه
دالیا خود را مبنی بر وجوس شورای رهبری بیان کردهان  .مهمترین و منسجمتدرین نظدر فقهدی در
این زمینه متعلق به آیدتاهلل سدی محم شدیرازی و آیدتاهلل محمد صدادبی تهراندی اسدت .آیدتاهلل
شیرازی در کتاس های متع دی این بحث را پرورش دادهه و نکات زیادی دربداره آن مطدرح کدرده
است .آیت اهلل صادبی تهرانی نیز نظریه خود را به صورت مفوا در کتابی به نام حکومت صدالحان
یا والیت فقیهان مطرح کرده است .از سوی دیهره منتق ان نظریه شدورای رهبدری نیدز طدی سدالیان
گذشته به نق این نظر پرداخته ان ؛ بیشترین نق در این زمینه در شورای بدازنهری بدانون اساسدی در
سال  31مطرح ش ه است که نکات مهم این شورا در خال مباحث مرور خواه ش .

 4ـ چارچوب مفهومی
 4ـ  4ـ والیت
والیت در لغت از ریشه «ولی» به معنای برس و دنو و نزدیکی است .راغ

میگوی « :دو چیدزه

هرگاهه چسبی ه و کنار هم برار گیرن که شیء سوم میان آن دوه فاصلهای پ ی نیاورد و پیون شدان
از هم نهسل ه واژه ولی معنا و مفهوم پی ا میکن » (راغ

اصفهانیه 8041ه  .)113در اصدطاح نیدز

والیت به معنای سلطه بر شخص یا مال و یا هر دو است؛ اعم از اینکه چنین سلطهای عقلی باشد یدا
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شرعی و اصلی باش یا عرضی و فرعی (ارسطاه 8538ه  .)93والیت در مقالهه امارت و امامت اسدت
که واژة والیته ب ون بی و بن ه انوراف به این مفهوم دارد .این والیت مساوق امانتی است که در
بع ت بیر و تنظیم اجتماعی برای عترت طاهره وجود دارد و علم کام به آن میپردازد .والیت فقیه
با بطع نظر از ح ود اختیاراته امامت عامه فقیه جامعالشرایط غیرمعووم بالنیابه از طرف معووم در
عور غیبت است و راه رسی ن به این والیت بدرای تمدامی مدردم بدا احدراز شدرایط الزم (فقاهدت و
ع الت و  )...باز است و مراد از والیت در این نظریه والیت عرفدانی و والیتهدای خدا

و م داف

مطرح در کتاسالقوا ه کتاسالحجره کتاسالطهاره و مانن آن نیست (جعفرپیشه فدرده 8514ه 53
و.)53
 4ـ  1ـ والیت شورایی
«والیت شورایی» در مقابا والیت فردی است .در بیشتر نظریههای دولت در فقه شیعهه یک فرد
د و غالباً فقیه د در رأس هرم ب رت سیاسی برار میگیرد؛ اما در این نظریه بهجای فقیدهه شدورایی از
مراجع تقلی ه والیت امر و تو ی کارهای امت را بر عه ه میگیرن  .در بع ی از کتاسهای فقهیه
رهبری شورایی بهعنوان تنها شکا حکومت اسامی در عور غیبت معرفی شد ه اسدت .در دید گاه
اها سنته تنها در یک مورده شورایی تشکیا ش که آن هدم بدرای تعیدین رهبدر و زعدیم مملکدت
اسامی بود و نه برای اداره و ت بیر کارها .البتده در «والیدت ب دا» برخدی از متدون فقهدی شدیعه بده
«داوری شورایی» اشاره کردهان (جعفرپیشه فرده 8518ه  19و .)15

 1ـ نظریات فقهی شورای رهبری
 1ـ  4ـ والیت شورای مراجع تقليد
آیتاهلل سی محم شیرازی واضع نظریه «والیت شورای مراجع تقلی » است که این نظریه خدود
را در کتاسهای متع دیه بیان کرده است .ایشان شرایط حاکم اسامی را اینگونده بیدان مدیکند :
«حاکم اسامی بای دو شرط داشته باش  :اول اینکه مورد رضایت خ اون باش  .دوم اینکه منتخد
از طرف اکثریت امت باش  .منتخ

()8

بودن حاکم از سوی مردم از آیاتی مثا «امرهم شوری بینهم»

و «شاورهم فی االمر»( )9گرفته ش ه است .اطاق این آیات ثابت میکن که حکومدت بد ون شدورا
صحیح نیست» (شیرازیه .)340 :8538
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ایشان معتق ن برای انتخاس فقیه دو راه پیش روی مردم برار دارد« :اول اینکه مردمه فقیه عدادل
جامعالشرایطی را برای م یریت کارهای خود انتخاس کنن که این همان والیت فقیه است .راه دوم
این است که گروهی از مراجع جدامع الشدرایط انتخداس شدون و بده صدورت شدورایی بده مد یریت
بپردازن  .ایشان از بین این دو نظره نظر دوم را انتخاس میکنن و دلیا این انتخاس را نزدیک بدودن
نظر دوم به روح اسام یعنی مشاوره و مشورت و همچنین اتقان این نظر عنوان میکنند (شدیرازیه
.)343 :8538
در اینکه اع ای شورای رهبری و زعامت صرفاً مراجع تقلی هستن بحثی نیسدت؛ امدا دو نکتده
مورد بحث است :اول اینکه؛ آیا همه مراجع تقلی ع و شورای مراجع هستن یا این شورا از سده یدا
پنج نفر از مراجع تشکیا میشود؟ دومین نکته هم این است کده ایدن شدورا چهونده تودمیمگیدری
میکن ؟ در پاسخ به سؤال اول دو گونه پاسخ داده ش ه است:
پاسخ اول :جمع مح ودی از مراجع (سه یدا پدنج نفدر مدثاً) از بدین مراجدع متعد د تقلید تعیدین
میشون (شیرازیه .)583 :8043
پاسخ دوم .هر فقیهی که به مقام مرجعیت رسی ه خودبهخود ع و شورای مراجع است؛ لذا همه
مراجع تقلی ب ون استثنا به عنوان ع و شورای رهبریه والیت امت را به عهد ه دارند  .پاسدخ دوم
تقریر نهایی این نظریه به شمار میرود (شیرازیه 8043ه .)910
اینکه شورای مراجع چهونه تومیمگیری میکن نیز دو گونه پاسخ داده ش ه است:
پاسخ اول .شورای مراجع تقلی به اکثریت آرا در هر مسئلهای اعمال والیت میکن (شدیرازیه
8084ه .)31 :848
پاسخ دوم .شورای مراجع تقلی با توزیع کارها بین اع ا تومیم میگیدرد .شدئون ابتودادی بدر
عه ه یکی از مراجعه شئون نظامی بر عه ه مرجع دیهری و همینگونه تا آخر (شیرازیه بدیتداه :3
 .)93در تقریر نهایی نظریهه پاسخ دوم به عنوان احتمال ذکرش هه اما پاسخ اوّل از آغاز تاکنون مورد
تأکی برار گرفته است و تقریر نهایی نظریه محسوس میشود.
در این نظریه الزم نیست مراجع تقلی در یک مجل

جمع شون و شور کنن  .ممکن است هدر

مرجعی در شهر خود باش و وکای مراجع در یک مجل ه نظر مراجع را مطرحه و تودمیمگیدری
نماین (شیرازیه 8084ه .)845 :848
 9د  8د  8د تخییره ترتی

و تعیین شیوه شورایی
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در نظریه والیت شورای مراجع تقلی از حیث تخییره ترتّ
است که همة این تقاریر در عبارات صاح

و تعیّن سه گونه مختلف تقریر ش ه

این نظریه دی ه می شود؛ اما تقریر سومه تقریر نهدایی و

اخیر این نظریه است:
اول .تخییر :در این تقریره مردم ب ون واسطه یا باواسدطه بدین والیدت انتخدابی مرجدع و والیدت
شورای مراجع تقلی مخیر هستن  .این تقریر اولیه از نظریه شورای مراجع تقلی اسدته امدا در تقریدر
نهایی والیت شورای مراجع تقلی اف ا و ابرس معرفی ش ه است (ک یوره .)840 :8515
دوم .ترتّ  :در صورتی که مراجع تقلی و حوزههای علمیه بر فرد واح ی توافق نکردند ه همده
مراجع تقلی اع ای شورای مراجع خواهن بود و والیدت خواهند داشدت (شدیرازیه 8084ه :848
 .)33این تقریر با اصا  845بانون اساسی مووس سال  8531مطابقت دارد .در اصا  845آمد ه بدود
که در صورتی که فردی شاخص بین مراجع یافت نشود و خبرگان صاحبنظره فدرد واحد ی را بدین
مراجع صاح

صاحیت تشخیص ن هن و چن مرجع در عرض هم صداح

صداحیت تشدخیص

داده شون ه آن چن مرجع به عنوان اع ای شورای رهبری به مردم معرفی میشون .
سوم .تعیّن :در هر صورت (اعم از اف ا بودن یکی و ع م آنه توافدق بدر یکدی و عد م آن) از
آنجا که غالباً بیش از یک مرجع تقلی یافت میشوده همه آنها به عندوان اع دای شدورای مراجدع
()5

تقلی والیت دارن (شیرازیه 8043ه .)910 :39

 9د  8د  9د نق نظریه والیت شورایی مراجع تقلی .
 9د  8د  9د  8د ع م لزوم مرجعیت.
در نق نظریه والیت شورایی مراجع تقلی به دو رکن این نظریده انتقادهدایی وارد اسدت .اولدین
بحث درباره الزام و اصرار این نظریه بر والیت مراجع است .بده نظدر مدیرسد ه شدرط مرجعیدت بده
عنوان شرط واج

احراز مقام والیته شرطی اضافه باش ؛ زیرا آنچه از روایدات اسدتفاده مدیشدود
()0

بویژه مقبولة عمر بن حنظلهه که مهمترین روایت در باس والیت فقیه استه صرفاً اطاع و آگاهی
از احکام و بوانین الهی شرط ش ه است .اطاع از بدوانین الهدیه همدان فقاهدت و اجتهداد اسدت نده
مرجعیت.
آیت اهلل موباح یزدی درباره رابطه بین مرجعیت و والیت مینویسن « :نسدبت بده جمدع بدین دو
منو

«مرجعیت» و «والیت امر» در شخص واح بای بهوییم که علیاالصدول چندین چیدزز الزم

نیست که فقیهى که منو

والیت و حکومت به او سپرده مىشوده مرجع تقلی همه یا الابدا اکثدر
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افراد جامعه باش ه بلکه اصوالً الزم نیست که مرجع تقلی بودهه و مقلّ ینى داشته باش  .آنچه در ولی
فقیه الزم استه ویژگى فقاهت و تخوّص در شناخت احکام اسامى و اجتهاد در آنهاسدت .البتّده
در عما ممکن است چنین اتفاق بیفت که ولی فقیه ببا از شناخته ش ن به ایدن مقدامه مرجدع تقلید
بوده و مقلّ ینى داشته باش و یا اتفاباً همان مرجع تقلی ز باش که اکثریت افراد جامعده از او تقلید
مىکنن ؛ همانگونه که در مورد بنیانگذار جمهورز اسامى ایرانه ح رت امدام خمیندى

رحمدهاهللعلیده

اینگونه بود (موباح یزدیه .)891 :8519
امام خمینیرحمهاهللعلیده نیز با شرط مرجعیت برای رهبری مخالفت کردن و این مخالفت را هنهدام
بازنهری در بانون اساسی اینگونه بیان کردن « :من از ابت ا معتق بدودم و اصدرار داشدتم کده شدرط
«مرجعیت» الزم نیست .مجته عادل مورد تأیی خبرگان محترم سراسر کشور کفایت میکند  .اگدر
مردم به خبرگان رأی دادن تا مجته عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنن ه وبتی آنهدا هدم
فردی را تعیین کردن تا رهبری را به عه ه بهیرده بهری او مورد ببول مردم است .در ایدن صدورت
او ولی منتخ

مردم میشود و حکمش نافذ است .در اصا بانون اساسی من این را میگفدتمه ولدی

دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردن ه من هم ببول کردم .من در آن هنهدام مدیدانسدتم کده
این در آین ة نهچن ان دور بابا پیاده ش ن نیست» (امام خمینیه .)558 :8513
 9د  8د  9د  9د ناکارآم ینظریه شورای مراجع
نکتة دیهر بابا تأما این است که تع د ولی فقیه به صورت شوراییه شیوه مناس

و کارآم ی

به نظر نمیرس ؛ زیرا با بروز اختاف بین مراجع تقلی در شورای رهبریه این اختافات بده ف دای
اجتماعی نیز کشی هه و باعث اختاف در جامعه میشود.
آیتاهلل سی کاظم حائری برخی اشدکاالت را کده بده ناکارآمد ی و عملدی نبدودن ایدن نظریده
مربوط است در بال

این سؤاالت چنین مطرح میکن « :بر فرض مثاله اگر اکثریت شورا به نظدری

اعتقاد داشتن ه اما فقهای مشهور و عالم تر به نظر دیهری رسی ه بودن در این صورت کد ام طدرف
ترجیح دارد؟ آیا کیفیت را مق م میکنیم یا کمیت را؟ یا اگدر دو طدرف شدورا بده لحدای کمدی و
کیفی مساوی باشن بای چه کار کرد؟ چه کسانی میتوانن ع و شورا باشن و تع ادشان باید چده
ب ر باش ؟ تع اد افراد شورا چهونه از ادله مربوط به شورا برداشدت شد ه اسدت؟» (حدائریه :8533
)15
سؤاالت و ابهاماتی که درباره شدورای مراجدع تقلید وجدود داشدته باعدث شد کده برخدی از
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طرف اران نظریه شورای رهبری که در بانون اساسدی مودوس سدال  31موافدق ایدن نظریده بودند از
نظریه خود اعراض کنن و دلیا مخالفت خود را نیز ع م تمرکز در تومیمگیری و مخالفت با سیره
عقا و متشرعه دانستن  .آبای منتظری در کتاس دراسات فی والیه الفقیه مینویس « :اینکه والیت و
رهبری جامعه را برای یک شورا برار دهن نده بدرای یدک شدخص واحد ؛ چنانچده از زبدان برخدی
روشنفکران این معنی شنی ه می شود و من نیز در ابت ای امر هنهامی که در مجل

خبرگان بودم از

این فکر دفاع میکردمه ظاهراً این شیوه شورایی مخالف سیره عقا و متشرعه است و چیزی نیسدت
که به وسیله آن بتوان مردم و کشور را اداره نمود بویژه در موابع حساس و خطیر که تومیمگیدری
در آن متوبف بر یک مرکز تومیمگیری باش » (منتظریه 8535ه .)53 :9
 1ـ  1ـ نظریه رهبری شورایی
نظریه شورایی بودن رهبری بهرغم اینکه در فقه و نص شیعه پیشینه تاریخی و فقهی پر دامندهای
ن ارد در میان فقهای معاصره طرف ارانی دارد .از جمله مهمترین فقهایی کده پد

از انقداس نظریده

خود را درباره رهبری شورایی مطرح کرده آیتاهلل محم صادبی تهرانی است .ایشان نظریات خود
را درباره رهبری شورایی در کتابی به نام «حکومت صالحان یدا والیدت فقیهدان» در اوایدا انقداس
نوشته و در سال  8513منتشر کردهان .
 9د  9د  8د مح وده والیت فقها در زمان غیبت
آیتاهلل صادبی درباره والیت فقیهان در عور غیبت مینویس « :والیت به معنای رهبری دینی و
سیاسی از دی گاه حق در عور غیبته در انحوار فقیهان صالح است .این والیت بابا نفی یا اسدتثنا
نیست؛ ولی والیت مؤمنان هنهام تخلف از ایمانشان نقض میگردد» (صدادبی تهراندیه .)53 :8513
اما ایشان این والیت مؤمنان را نس

به یک یهر مطلق به معنای والیت مطلق پیامبر و ائمه نمیدان و

همچنین اعتقاد دارد که کمتر موردی است که یک فقیه بتوان وظایف ائمده را بده تنهدایی برعهد ه
بهیرد .البته از جمله ایشان برمی آی که احتمال دارد که برخی از فقها بتوانن جانشینی پیامبر و ائمده
را بر عه ه بهیرن  .در صفحه  53کتاس ایشان آم ه است« :جانشین والیت مؤمنان نسبت به یک یهر
و حتی والیت فقیهان نیز مح ود و متقابا است که گاه والیت علمی است و گاهی هدم اخابدی و
عقی تی و گاهی عملی؛ گاه فردی و گاه اجتماعی است و در کمتدر مدوردی همدة ایدنهدا در یدک
شخص جمع می شود و در عین حالت جمع نیز مح ود استه ولی والیت مطلق شرعی رسولاهلل در
عین جامعیت نامح ود است» (صادبی تهرانیه .)53 :8513
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دکتر صادبی درباره شورایی بودن رهبری نظر خود را اینگونه بیان میکن « :مرجعیت تقلید و
رهبری سیاسی در زمان غیبت در اختوا

شورای فقهای عادل برآنی اسدت و بد  .آنهدم چدون

ص درص موون از خطا نیست نه والیت مطلق است و نده اولدویتی کده رسدول و ائمده بدر مؤمندان
داشتهان ه بلکه والیتی است اضطراری در زمان غیبت که احیانداً امکدان عدزل و نقدض دارد .گرچده
مادامی که دلیلی باطع بر خطای شورای رهبری بر محور برآن نباش ه الزم االطاعه اسدت» (صدادبی
تهرانیه .)04 :8513
ایشان درباره ساختار کار شورای فقهی معتق ن ه اتفاق و اجماع فقها بهترین حالت است وگرنده
با اکثریت آرا در شورا تومیم گرفته میشود و تومیم شورای فقهدای احسدنالقدول و نزدیدک بده
وابعیت است و یک مرجع د هر ان ازه هم شدرایط مرجعیدت و رهبدری در او بدوی و کامدا باشد د
نمی توان جانشین ائمه در دو بع رهبری دینی و سیاسی باش (صادبی تهرانیه .)51 :8513
 9د  9د  9د ادله والیت شورایی
الف) ادله عقلی
دکتر صادبی برای دفاع از نظریه شورای رهبری است اللهایی را مطرح میکن که در ادامه نقا
میشود« :در پیروی از رأی شورای صحیح فقهاه هم وح ت بین مسلمین محفویتر مدیماند و هدم
این رأیه دوام بیشتری دارد؛ زیرا با مرگ بع ی از اع ای شوراه تحولی در کشور اسدامی ایجداد
نمیگردده بلکه بهجای آنها افرادی دیهر با اکثریت آرا ضدمیمه شدورا مدیشدون و اختافدات در
اعلمیتها و برتریهای دیهر هم در جریان شدورا ادغدام مدیگدردد و بدهکلدی چهدره فردگرایدی و
باالخره استب اد از بین میرود و از همه مهمتره خطاهای فتوایی و سیاسدی خیلدی کمتدر مدیشدود و
خطرهای سیاسیه که نتیجه اشدتباهات یدک رهبدر اسدته جدای خدود را بده کداردانیهدای سیاسدی
میده » (صادبی تهرانیه 8513ه  .)53یکی دیهر از است اللهای ایشان این است که «اگر در امری
اختافیه تومیمگیرن ة غیرمعوومه شخص واح باش ه خطا بر مبنای ع م عودمت در وی وجدود
دارد که غیرمعوومان هر که باشن ممکن الخطا هستن ؛ پ

برای کاهش امکان خطای عقلدی باید

شورای فقها تشکیا شود» (صادبی تهرانیه 8513ه .)844
س) ادله نقلی
آیت اهلل صادبی برای اثبات والیت پیامبر و ائمه از دالئا برآنی کمک میگیرد و معتق اسدت
که در کتاس و سنت هیچ دلیلی یقینی و حتی ظنی بر والیت مطلدق فقیده بدر کدا ندوامی

مسدلمین
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ن اریم (صادبی تهرانیه )10 :8513؛ پ
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میتوان گفت که از آیات برآن نمیتدوان والیدت مطلدق

فقیه را به معنای والیت تکوینی بر بشر استنباط کرد.
اما درباره روایاته ا یشان معتق است که تقلی از اعلم واج
است و ب

اسدت و تنهدا شدورای فقهدا اعلدم

و برای این ادعا روایاتی را ذکر میکن (صادبی تهرانیه  11 :8513تا  )38که در ادامده

برخی از آنها ذکر میشود:
روایتی که در بحاراالنوار (مجلسیه 8045ه  )835 :8با این م مون آم ه است« :امام علی

علیهالسام

در پاسخ به این سؤال که داناترین مردم کیسته فرمدود کسدی کده داندش مدردم را بده داندش خدود
()3

بیفزای .».

در همان مو ر (مجلسیه 8045ه  )858 :8آم ه است« :به سب

علدم خد ا مرتبده بدومی را بلند

می کن و ایشان را راهنمای مردم به سوی خیر میگردان تا مردم متابعت آثار ایشان کنن و ابت ا به
()3

افعال ایشان نماین و مائکه رغبت مینماین به دوستی و محبت ایشان».
 9د  9د  5د نق نظریه رهبری شورایی
الف) نق ادله عقلی

یکی از ادله عقلی استناد به سیره و روش معوومین است .در این روش اینگونه گفته مدیشدود
که اگر مشکلی در روش ف ردی وجود داشته و این روش مشروعیت ن اشته باش ه ائمه باید در ایدن
باره تذکر میدادهان و از آنجا که هیچگاه در این زمینه تذکری ن ادهان ه دلیا بر موافقدت آندان بدا
این روش است .آیت اهلل حائری در این باره مینویس « :در طول تاریخ اسام در عور اها بیت که
رژیمهای گوناگونی به ب رت رسی ن ه همة آنها حکومتهای فردی بودهان و اهابیت هم که بدا
حکومتها به مخالفته و به تبیدین ان یشده امامدت پرداختدهاند ه اشدکالهدای فراواندی را در اثبدات
نامشروع بودن حکومتها مطرح کردهان ه ولی هرگز متعرض فدردی بدودن ایدن دولدتهدا نشد ه و
شرط شورایی بودن رهبری را عنوان نکردهان » (حائریه  905 :8090و .)901
نکته دیهر اینکه رهبری شورایی برخاف سدیرة عقدا و متشدرعه اسدت .در تداریخ دولدتهدا و
حکومتها در جهانه کمتر نمونهای از آن را میتوان سراغ گرفت .شدای نکتده آنه ایدن باشد کده
ت بیر و ادارة سیاسی جامعه به وح ت تومیمگیری نیازمن است و تع د و تکثدر بدهویدژه در موابدع
حساس به تفویت و تعطیا موالح میانجام (جعفرپیشه فرده 8518ه .)13
یکی از ادله عقلی که م افعان ایدن نظریده مطدرح کدردهاند ه احتمدال کداهش خطدا در شدورای
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رهبری و کاردانیهای بیشتر در این روش است .یکی از روشهایی که هر نظریه را میتوان آزموده
بررسی کارکرد آن نظریه در عما است .بای توجه کرد که ما در جمهوری اسامی هیچگاه تجربه
شورای رهبری ن اشتیمه اما یکی از شبیهترین شوراها به شورای رهبریه شورای عالی ب ایی اسدت
که طی سالهای  31تا  31م یریت بوه ب اییه را بر عه ه داشت .این شورا از این جهدت کده اغلد
اع ای آن مجته بوده ان و کاری اجرایی بر عه ه داشتن ه شباهت زیادی به شورای رهبدری دارد
و بررسی عملکرد این شورا می توان تا ح زیادیه کارکرد اجرایی و عملی نظریه شدورای رهبدری
را نشان ده .
کن ی رون کاره لوثش ن مسئولیتها و اشکاالت دیهری که در شورای عالی ب ایی وجدود
داشت باعث ش ح رت امامرحمهاهللعلیده در نامهای ش ی اللحن به عملکرد این شورا اعتدراض کنند ؛
در این نامه آم ه است:
« -8شما که مسئولیت ب ایى داری و باالترین مرجع ب ایى در کشورِ پنجاه میلیونى مدیباشدی
نبای به کار دیهرز در وبت ادارز اشتغال داشته باشی  .آیا بهتر نیست که براز سر و سامان دادن به
امور ب ایى در غیر وبت ادارز هم به کار ب ایى بپردازی ؟
 -9تقسیم کار ب ایى موج

میشود تا ب انیم بدا چده کسدى روبدهرو هسدتیم و ظداهراً ایدن امدر

ضرورز است و حفظ بانون هم در این صورت امکان دارد.
 -5اینجان

تحما تعطیا حکم خ ا را ن ارم .اگر کم کارز شوده خود همانگونه که در چند

مورد اب ام کردهامه مستقیماً اب ام مینمایم.
من به شما عابه دارمه اما در مقابا تکلیف شرعى نمدیتدوانم بدیتفداوت باشدم (امدام خمیندیه
8513ه .)909 :98
در کنار نکاتی که توسط امام مطرح ش ه آبای موسوی خوئینیهاه که چهار سال دادستانی کا
کشور را بر عه ه داشت و ع و شدورای بدازنهری بدانون اساسدی نیدز بدود دربداره علدا مشدکات
شورای عالی ب ایی میگوی :
«اوالً اتدداف نیروهاسددت؛ یعنددی کدداری را کدده یددک نفددر در صدداحیت او هسددت و مددیتوان د
تومیم گیری کن ه شما همین کار را چهار نفره پنج نفر را کندار هدم بدرار ب هید ه بفرمایید بدا هدم
مشورت کنی و آن تومیم را بهیری .
ثانیاً کار با تأخیر انجام میپذیرد .در حالی که در کارهای اجرایی بای سریع تومیمگیری بشود
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در شورا همیشه چن نفری هستن که همیشه در کنار هم نیستن ؛ همیشه بدا هدم نیسدتن و نتیجتداً هدر
کاری که الزم میشود دربارهاش یک تومیمگیری سریعی انجام بهیدرده باید تدأخیر بیفتد تدا آن
چن نفر کنار هم جمع بشون .
ثالثاً همه به این نکته اذعان دارن که کار شورایى بدا موفقیدت چند انى رو بده رو نیسدت؛ بلکده
موج

کن ز کاره موج

پی ایش اشکاالت و مهمتر [از همه] لوث مسئولیت [میشود].

رابعاً مسئله دیهرز [که هست این است] که وبتی پنج سلیقه در کنار هم هسته هدیچ مشدخص
نمیشود که این دستهاه چه نوع جهتگیرز میخواه در کارهاز خودش داشته باش ؟ هر جدایى
با یک سلیقهاز است؛ بده یدک شدکا خاصدى اسدت» (اداره کدا روابدط عمدومی مجلد

شدورای

اسامیه  959 :8533تا  953بهصورت خاصه).
س) نق ادله نقلی
آیتاهلل سی کاظم حائری درباره شرط نبودن شورا برای رهبری در ادله والیت فقیه مینویسد :
«مفاد ادله والیت فقیهه عام استغرابی است؛ نه عام مجمدوعی؛ یعندی فردفدرد فقهدای جدامع شدرایطه
منووبن نه آنکه والیت و حق زمام اری برای مجموعه آنها جعا ش ه باش ؛ پ

نظریه شوراییه

نوعی تورف در ظهور دالئا است که نیازمن برینه است» (حائریه 8090ه  903و .)903
درباره روایاتی که آیتاهلل صادبی مطرح کرده است بای گفت که فارغ از بررسی سدن ی ایدن
روایاته داللت روایات نیز دارای اشکال اسدت؛ یعندی ایدن روایدات بدر ندوع حکومدت شدورایی و
والیت شورایی هیچ داللتی ن ارد و تنها ف یلت مشورت را به صورت کلی مطرح میکن .
همچنین روایاتی وجود دارد که بحث شورایی را رد میکن که معروفترین آن روایتی اسدت
که ف ا بن شاذان از امام رضاعلیهالسدام نقا میکن که فردی از امام پرسی که چرا در یک زمان دو
یا چن امام وجود ن ارد؟ امامعلیهالسدام در پاسخ میفرماین « :یکی از دالیا این امر این است که اگدر
یک نفر امام باش ه تومیمگیریها و ابد اماتش دچدار اخدتاف نمدیشدود؛ امدا اگدر دو نفدر باشدن
تومیمگیریها و اب اماتشان هماهنگ نخواه بود و ما ن ی هایم که دو نفر باشن کده تودمیمات و
اراده های هماهنهی داشته باشن ؛ پ

هنهامى که دو نفر امام باشن ه آنگاه تومیم و اراده و تد بیر

آنان با هم یهر مختلف باش و هر دو واج االطاعه باشن ه هدیچیدک از آندان اولدى بده اطاعدت از
دیهرز نیست و در این ارتباط است که در میان خلقه اختاف و تشاجر و فساد به وجود مىآید و
هیچک

نیز از یکى از آنها اطاعت نمىکن مهدر اینکده نافرمدانى دیهدرز را نمدوده اسدت؛ پد
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معویته اها زمین را فرا مىگیرد»(( )5ابن بابویهه  8551قه  .)848 :9هر چن مورد ایدن روایدت بده
امام معوومعلیهالسام مربوط است با توجه به تعلیا آن د که از اختاف رأی و نظر سدخن مدیگوید د
می توان به طریق اولی به غیر معووم نیز آن را سرایت داد.
از لحن سؤال و جواس روایت استفاده میشود که تع د امامته خواه به نحو استقال و خواه بده
نحو شوراییه مردود است؛ زیرا علت آن یعنی اختاف نظر و ع م تمرکز در تومیمگیدری در هدر
دو وجود دارد (جعفرپیشه فرده 8518ه .)13
از سنت و سیره پیامبر و امیرالمؤمنین

علیهالسام

نیز برداشت میشود که هیچگاه دو نفر را برای یک

کار منووس نکردهان و همیشه به رهبری فردی گرایش داشدتهاند  .بده طدور مثدال پیدامبر در ب دیه
جنگ مؤته ابت ا زی بن حارثهه سپ

جعفر بن ابی طال

و در صورت فوت این دو نفر عبد اهلل بدن

رواحه را به فرمان هی منووس کردن (طوسیه  8080قه .)808
روایت دیهری که به تع اد زیاد در متون ح یثی تکرار ش ه است و میتوان در ایدن بحدث بده
آن ها استناد کرده مربوط به سؤالی است که دربداره وجدود دو امدام در زمدین از امدام رضدا

علیدهالسدام

میپرسی ن و ایشان می فرماین که امکان ن ارد دو امام در زمدین باشدن مهدر اینکده یکدی از آنهدا
ساکت باش (کلینیه  8045قه .)530 :8

 9ـ بررسی حقوقی شورای رهبری
 9ـ  4ـ شورای رهبری در قانون اساسی مصوب 4931
اصا 845بانون اساسی (پیش از بازنهری) بیان میکن «هرگداه یکدی از فقهدای واجد شدرایط
مذکور در اصا پنجم این بانون از طرف اکثریت باطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته
ش ه باش ه همانگونه که در مورد مرجدع عدالیبد ر تقلید و رهبدر انقداس آیدتاهلل العظمدی امدام
خمینیرحمهاهللعلیه چنین ش ه استه این رهبره والیت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهد ه
دارد؛ در غیر این صورت خبرگان منتخ

مردم درباره همه کسانی که صاحیت مرجعیت و رهبری

دارن ه بررسی و مشورت میکنن ؛ هرگاه یک مرجع را دارای برجستهی خا

برای رهبری بیابند

او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نماین وگرنه سه یدا پدنج مرجدع واجد شدرایط رهبدری را بده
عنوان اع ای شورای رهبری تعیینه و به مردم معرفی میکنن ».
در این اصا سه راه برای انتخاس رهبر نظام جمهوری اسامی پیشبینی ش ه است :اول انتخاس
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توسط اکثریت مردم .دوم انتخاس رهبری فردی توسط خبرگان و سدومه انتخداس رهبدری شدورایی
توسط خبرگان .روش انتخاس توسط اکثریت مردم در این اصاه ظاهراً فقط در مورد انتخداس ولدی
فقیه فردی و آنهم فقط در خوو

امام خمینیرحمهاهللعلیده کاربرد دارده اما خبرگدان منتخد

مدردم

می توانن هم رهبری فردی و هم رهبری شورایی را انتخداس کنند  .در مشدروح مدذاکرات مجلد
بررسی نهایی بانون اساسی علت انتخاس شورای رهبری اینگونه آم ه است:
«رهبر احتیاج به خوائوی دارد .گاهی میشود همه خوائص الزم با ح نواس الزم در وجود
یک شخص مشخص باش ه طبعاً همان فرد رهبر است و گاهی هم هست که در وجود یک شخص
این خوائص نیست و با ان مام افراد متع د به هم میتوانیم بهوییم این سه نفدر و یدا ایدن پدنج نفدر
جمعاً آن خوائص الزم را دارن  .اینجاسدت کده مسدئله شدورا مطدرح مدیشدود» (اداره کدا روابدط
عمومی مجل

شورای اسامیه 8530ه )8433 :9؛ به عبارت دیهره شدورای رهبدری زمدانی مطدرح

میشود که فقیهی ویژگی های الزم بر عه ه گرفتن وظایف رهبری را ن اشته باشد کده ایدن نقدص
توسط شورای رهبری برطرف خواه ش  .به نظر میرس هنهام تد وین بدانون اساسدی در مجلد
خبرگان این نهاه بوده است که بعد از رحلدت امدام خمیندیرحمدهاهللعلیده احتمدال دارد کده فقیهدی بده
برجستهی ایشان نباش و بر همین اساس شورای رهبری در اصا  845گنجان ه ش ه است.
شبههای که در این رابطه مطرح می شود این است که با بر عه ه گرفتن والیت توسط ع های از
فقها در شورای رهبری آیا بقیه فقها نیز دارای منو
مشروح مذاکرات مجل

فقاهت هستن یا خیدر .جدواس ایدن سدؤال در

بررسی نهایی بانون اساسی به این صورت آم ه است« :وبتدی سده نفدر یدا

پنج نفر توسط خبرگان معین ش ن که اینها در جمع آن خوائص الزم را که بتوانن امدت را اداره
بکنن دارن ه معنایش این نیست که بقیه به هیچ وجه در مقام فقاهتشان بهکلی بای کنار باشن ه بلکده
ا ینها مقام فقاهتشان محفوی است؛ یعنی همان مقام رسالت؛ یعنی مقام افتا؛ یعنی بیان مقام بیان حکم
نه مقام تو ی» (اداره کا روابط عمومی مجل

شورای اسامیه 8530ه .)8433 :9

نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که در اوایا انقداس تفکدر شدورایی در بدین
مسئولین و نماین گان مجل

خبرگان بانون اساسی غلبه داشت و در بسیاری از اصول بانون اساسی

این تفکر جریان پی ا کرد؛ یعنیه می توان ورود تفکر شدورایی را ناشدی از اثدرات جامعده بدر بدانون
اساسی دانست و به نوعی تبیین جامعه شناسانه از بانون اساسی بائا ش کده در اصدول مختلدف ایدن
بانون اعمال ش .
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 9ـ  1ـ دالیل حذف شورای رهبری در بازنگری قانون اساسی در سال 81
در سال  8531بنا به دستور ح رت امدام خمیندیرحمدهاهللعلیده در بدانون اساسدی بدازنهری شد  .در
شورای بازنهری بانون اساسیه یکی از مباحث مهمی که مطرح ش ه بحث حذف شورای رهبری و
برار دادن رهبری فردی بود .دالیلی که در این شورا برای حذف شورای رهبری ابامه ش ه عبدارت
است از:
الف) یکی از دالیا مهم اع ای شورای بازنهری بانون اساسی درباره اسدامیبدودن یدا نبدودن
شورای رهبری این بود که شورا در اسام سابقه ن ارد .آیتاهلل مؤمن در این باره میگوید « :مسدئله
شورای رهبری را کمیسیون تأیی نکرد به دلیا اینکه مسئله شورا همانطور که در دالیدا تدوجیهی
به عرض عموم رسان ه ش ه استه اصاً سابقه اسامی ن ارد که امامت امت با شورا اداره ش ه باش
و در نظر جمعی از اع ای کمیسیون این مسئله خاف موازین شرعی دانسته ش » (اداره کا روابط
عمومی مجل

شورای اسامیه 8533ه .)301 :9

س) روایاتی در مذمت شورا هست که سب

کاهش اعتماد ما به شورایی اداره کردن مدیشدود.

یکی از این روایات توسط آبای امینی در جلسه بازنهری مطرح میشود .ایشان میفرماین « :بع دی
روایات هم داریم که با شورایی بودن مخالفت میکن ه مثاً یک روایت را مدن یادداشدت کدردهام
که از ح رت علیعلیهالسام است .بال علیعلیهالسام «الشرکه فی الملک تؤدی الی االضطراس» (تمیمی
آم یه 8533ه )505ه شرکت در ملک سب
(اداره کا روابط عمومی مجل

اضطراس میشود و روایدات دیهدر نظیدر ایدن هسدت»

شورای اسامیه 8533ه .)8993 :5

ج) یکی دیهر از دالیا شورای بازنهری بانون اساسی برای حدذف شدورای رهبدری اسدتناد بده
بیتجربهی خبرگان بانون اساسی بود .آیتاهلل خامنهای درباره این موضدوع مدیگوید « :بند ه فکدر
میکنم که اگر بنا بود اینجوری بشود که سه نفر در رأس جامعه بنشدینن و راجدع بده امدور جداری
کشور با هم یهر مشورت بکنن که چه کار کنیمه فان جا اب ام کنیمه فان کدار را بکندیمه نکندیم
واویایی بود[ .این امر] حاکی از این بود که ما هیچ تجربه کاری ن اریم؛ وابعاً هم همین بود دیهر.
هیچک

در آن مجل

[خبرگان بانون اساسی]ه کسی که حتی یک روز یدک مد یریت درسدت و

حسابی در یک گوشهای از مملکت کرده باش ه نبود» (اداره کدا روابدط عمدومی مجلد

شدورای

اسامیه 8533ه .)985 :8
د) شورا در دوره دهساله انقاس اسامی سابقه خوبی ن ارد .آبای امینی در این باره مدیگوید :
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«بنا به تجربهای که داریم از شورا خیلی هم راضی نیستیم .به این دلیا بع ی جاها هم کده شدورایی
بوده است ح رت امامرحمهاهللعلیده دستور دادن که تغییدر بکند  .حداال گرچده ایدن شدورای [رهبدری]
امتحان نش هه اما این هم شای اگر آزمایش شد ه بدوده همدان نتیجده را مدیداد» (اداره کدا روابدط
عمومی مجل

شورای اسامیه 8533ه .)8993 :5

ه) دلیا دیهری که مطرح بود این بود که برخدی معتقد بودند کده بدا وجدود شدورا و کندارهم
برارگرفتن سه یا پنج نفره ویژگی های مثبت این چن نفر در کنار هم بده صدورت مجموعده کداملی
درمیآی ؛ اما در جواس این ادعاه آبای مؤمن توضیح مدیدهند « :اینکده ایدن چیدزی را کده آبایدان
میفرماین ه مثاً االن در عبارت جناس آبای عمی هسته ایشان فرمودهان در مدواردی کده برتدری
چن نفر از فقها در برخی از صفات به طوری برجسته باشد کده هدیچکد ام بابدا اغمداض نباشد و
حاجآبای مشکینی هم فرمودن  .خوس! یکی از جهت فقهه یکی از جهت تقوا و یکی هم از جهدت
ت بیر .این جهت را ما در کمیسیون بحث کردیم که اگر سه نفدر را ایدن طدوری گذاشدتیمه آیدا آن
کسی که فقه او بیشتر است در اثر اینکه با آن دو نفر بیای ه ت بیرش بیشدتر مدیشدود یدا او تد بیرش
همان چیزی که بوده هست و آن کسی که از نظر فقهی ضعیفتر است آیا فقه او به خاطر اینکه بدا
او هست زیاد میشود و آن کسی که تقوایش زیادتر هسته فقه و ت بیرش زیاد میشود .ایدنجدور
نیست و فرض این است که همانطور که میفرمایی همه واجد شدرط هسدتن و ایدن شخودی کده
ت بیرش کم استه خودش را م بر میداند و آن کسدی کده از نظدر فقده مدن مدیگدویم در درجده
نازلتری هسدته خدودش را فقیده مدیداند و او را در مقدام بحدث تخطئده مدیکند (آن افقده را) و
همینطور . ...بنابراینه اینطور نیست .این یک مسئلهای است که ظاهراً اشتباه میشود که مدا خیدال
میکنیم که اگر سه نفر کنار هم گذاشته ش هان ه این سه نفر یک نفر میشود .بنابراینه هم فقاهدت
بیشتر هسته هم ت بیر بیشتر هسته اینجور نیست .اکثریت تومیم میگیرن ه اکثریت هدم دو نفدر
هستن یا جمعاً اگر اتفاق نظر باش  .آن ک

که ت بیرش بیشدتر اسدته چدهبسدا بداز در ابلیدت بدرار

بهیرد؛ بنابراینه این خیال که اگر به هم ضمیمه ش ن کأنّه این جمع هر سه مزیت را واجد خواهد
بود درست نیست؛ بلکه چهبسا به خاطر این جهت اختاف بیشتر در بین آنها به وجود خواه آم »
(اداره کا روابط عمومی مجل

شورای اسامیه 8533ه  .)8954 :5این نکته بسیار مهم در جدواس

نظریاتی که در باال مطرح ش نیز کاربرد دارد؛ به عبارت دیهره نظریات سی محم شیرازی و آبای
صادبی در پی این بود که با استفاده از شورا امکان خطا را کمه و بیشترین مزیتهدا را در کندار هدم
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جمع کنن در صورتی که در عما این اتفاق کمتر میافت و هر فدردی در شدورای رهبدری ح دور
داشته باش ه م عی داشتن تمامی ویژگیهای رهبری است نه یک ویژگی.
یکی از مؤی ات شورای بازنهری حذف شورای رهبری از بانون اساسدیه نظدر مثبدت ح درت
امام خمینیرحمهاهللعلیده در این باره بدوده اسدت .آبدای امیندی دربداره ایدن ب دیه در شدورای بدازنهری
اینگونه توضیح میدهن « :وبتی مطل
داشتن » (اداره کا روابط عمومی مجل

شورایی نبودن خ مت امام عرضده شد ه امدامه حُسدن ببدول
شورای اسامیه 8533ه .)8954 :5

بحث دیهری که در شورای بازنهری بانون اساسی مطرح ش این بود که اگر شدورای رهبدری
مبنای شرعی ن ارده چرا در اصا  888مطرح ش ه است که «در صورت فوت یا کنارهگیری یا عزل
رهبره خبرگان موظ فن در اسرع وبت نسبت به تعیین و معرفی رهبر ج ی ابد ام نمایند  .تدا هنهدام
معرفی رهبره شورایی مرک

از رئی

جمهوره رئی

بوه ب اییه و یکی از فقهای شورای نههبان به

انتخاس مجمع تشخیص مولحت نظام همه وظایف رهبری را بده طدور موبدت بده عهد ه مدیگیدرد»
(اداره کا روابط عمومی مجل

شدورای اسدامیه 8533ه  .)330 :9در جدواس ایدن اشدکال آبدای

مؤمن اینگونه پاسخ میدهن « :مسئله تناب ى که فرمودن بهراً تنابض نیست؛ چون ما نمدىخدواهیم
بهوییم که رهبر باشن  .همیشه اینجا صحبت این است که خبرگان کسى را انتخاس کنند  .خبرگدان
اگر کسى را انتخاس کردن یک نفر باش ه اما آن مسئله شورایى که آنجدا اسدته خبرگدان نیسدته
بلکه او در زمینهاز که هنوز خبرگان نتوانستهان کسى را انتخداس کنند ه هسدت .آنجدا گفتدیم کده
شورایى موبتاً (آن هم نه رهبر) وظیفه رهبرز را موبتاً عه هدار باش ه بنابراین تندابض نیسدت» (اداره
کا روابط عمومی مجل

شورای اسامیه 8533ه .)545 :9

سرانجام شورای رهبری از بانون اساسی حذفه و رهبری جمهوری اسامی تنها در والیت فقیه
فردی منحور ش  .این امر به معنای متمرکز ش ن هر چه بیشتر نهاد رهبری بود؛ زیرا بر اساس بانون
اساسی سال  31امکان تقسیم ب رت رهبری بین سه یا پنج نفر از مراجع وجود داشت که این امر در
بازنهری بانون اساسی اصاح ش و اصا  845بانون اساسی به این شکا درآم :
اصا ( 845پ

از بازنهری)« :پ

از مرجع عالی ب ر تقلی و رهبر کبیر انقاس جهانی اسام و

بنیانهذار جمهوری اسامی ایران ح رت آیتاهلل العظمی امدام خمیندی

بد سسدرهالشدریف

کده از طدرف

اکثریت باطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شد ن ه تعیدین رهبدر بده عهد ه خبرگدان
منتخ

مردم است .خبرگان رهبری درباره همده فقهدای واجد شدرایط مدذکور در اصدول پدنجم و
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یکص و نهم بررسی و مشورت میکنن ؛ هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی
یا مسائا سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واج برجسدتهی خدا

در یکدی از صدفات

مذکور در اصا یکص و نهم تشدخیص دهند او را بده رهبدری انتخداس مدیکنند و در غیدر ایدن
صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاس و معرفی مینماین  .رهبر منتخ

خبرگانه والیت امر

و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عه ه خواه داشت .رهبر در برابر بوانین با سایر افراد کشدور
مساوی است».

نتيجهگيری
در نظریه آیتاهلل شیرازی و آیتاهلل صادبیه همانن یهایی درباره شورای رهبری هست که بده
صورت خاصه عبارت است از:
 8د شورایی متشکا از مراجع تقلی بای رهبری نظام اسامی را بر عه ه بهیرد.
 9د برای است الل درباره شورای رهبری به اطاق آیات برآن درباره شورا استناد میکنن .
 5د از هر دو نظر بویی از این مطل

احساس میشود که اگدر فقیهدی تمدامی ویژگدیهدا را دارا

باش ه میتوان از تشکیا شورای رهبری جلوگیری کرد .البته این مطل

در نظر این دو عالم تأکید

نش ه است.
 0د همة مباحث این دو ان یشمن ذیا والیت عامه فقیه مطرح ش ه و هیچگاه در مباحدث آندان
والیت فقیه به صورت مقی بحث نش ه است.
 3د به نظر می رس ه ف هر دو عالم از مطرح کردن بحث شورای رهبریه جلوگیری از ندوعی
استب اد فردی و کاهش خطاهای فتوایی و سیاسی بوده است.
منتق ان نظریه شورای رهبری در مقابا این نظریه است اللهای خود را اینگونه بیان کردهان :
 8د الزامی به اینکه رهبره مرجع تقلی باش وجود ن ارد .این برداشت ندوعی اسدتظهار از دالئدا
والیت فقیه است که در هیچیک از آن ها به مرجعیت اشاره نش ه اسدت؛ بلکده بده شدناخت احکدام
اشاره ش ه است که شناخت احکام با اجتهاد به دست میآی  .در ضمن مرجعیت را میتدوان ندوعی
شأن اجتماعی دانست نه مرتبهای علمی.
 9د ابهامات زیادی درباره نظریات مربوط به شورای رهبری هست که به آنها ضربه ج ی وارد
میکن ؛ مثاً آیا رأی همة اع ای شورای رهبری مسداوی اسدت و هدیچ برتدری بدین آنهدا وجدود
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ن ارد .در این صورت باعث نمی شود که عنور کیفیت از بین برود یا بحث دیهر این است که چده
تع اد فقیه بای ع و شورای رهبری باشن و تع اد فقها از ک ام دلیا برداشت ش ه است؛ یا اینکه با
تقلی چن نفر از یک فقیه او به مرجع تقلی تب یا میشود؟
 5د بسیاری از منتق ان معتق ن این نظریه مخالف سیره عقا و متشرعه است.
 0د یکی از است اللهای منتق ان این است که مفاد دالئا والیت فقیهه عام اسدتغرابی اسدته نده
عام مجموعی؛ یعنی فردفرد فقهای جامع شرایطه منووبن ه نه اینکه والیت و حدق زمامد اری بدرای
مجموعه آنها جعا ش ه باش ؛ بنابراینه شورای رهبری مبنای فقهی ن ارد.
 3د به لحای عملی نیز شورای رهبری باعث ع م تمرکز در تومیمگیری مدیشدود و در نهایدت
به تفویت و تعطیلی موالح میانجام .
 3د روایات صحیح نیز از این اب ا م منع کردهه و دلیا منع را بروز اخدتاف بدین رهبدران دانسدته
است.
این اشکاالت و اشکاالتی که در زیر می آی ه باعث حذف شورای رهبدری در بدازنهری بدانون
اساسی در سال  31ش  .مهمترین اشکاالتی که در شورای بازنهری بانون اساسی مطرح ش ه عبارت
است از:
 8د شورا در اسام سابقه ن ارد و هیچگاه مطرح نبوده است که امامت امت با شورا باش .
 9د روایاتی در ت عیف شورا وجود دارد.
 5د بیتجربهی خبرگان بانون اساسی در سال  31باعث ش که بحثهایی مثا شدورای رهبدری
در بانون اساسی گنجان ه شود.
 0د بدین سددالهدای  31تددا  31شدوراهای دیهددری در کشدور وجددود داشدت کدده عملکدرد آنددان
موفقیتآمیز نبود.
 3د نکته مهمی که در شورای بازنهری مطرح ش این بود که این ذهنیت که با جمع ش ن چند
نفر در یک شوراه این شورا میتوان همة ویژگیهای مثبت یک نفر را داشدته باشد ه اشدتباه اسدت؛
زیرا افرادی که در شورا هستن در عین ضعفی که دارن ه خودشان را کاماترین فرد در همة زمینهها
میدانن و این امر باعث میشود اختافات در شورا بیشتر شود.
در مجموع بای گفت که نظریه شورای رهبری به لحای نظریه ضعف دارد و انتقادهای زیادی
به آن وارد است که به مهمترین انتقادها اشاره ش  .در عما نیز هرچن این نظریده تداکنون بده اجدرا
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درنیام ه استه تجربه تلخ شورای عالی ب اییه شورای ص ا و سیما و برخی دیهر از شوراها نشدان
داد که اب امات شورایی باعث تأخیر در کارها و لوث ش ن مسئولیت میشود.
یاداشتها

 1ـ سوره شوری ،آیه .1.85
 2ـ سوره آل عمران ،آیه .1.181
 8ـ فراوانی کتابهای والیت شورایی با توجه به تکرار فراوان مطلب در آنها و استفاده از مطالب خطابی بهجای
دالئل فنی در بعضی موارد و عدم ثبات در برخی ارکان نظریه باعث ابهام در این نظریه شده است.
 4ـ «انظرو الی من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حاللنا و حرامنا و عرف احکامنا» (ر.ک به :کلینی،1441 ،
.)81 :1
 8ـ «سئل امیرالمؤمنین

علیهالسالم

صَلَّىاهللُعَلَیْهِوَآلِهِوَسَلَّم

 8ـ «قال

عن اعلم الناس قال من جمع علم الناس الی علمه».

فی حدیث حول فضیله العلم یرفع اهلل به اقواما فیجعلهم فی الخیر قاده تقتبس آثارهم و

یهتدی بافعالهم و ینتهی الی رأیهم و ترغب المالئکه فی خلّتهم».
 1ـ فضل بن شاذان از امام رضا

علیهالسالم

نقل میکند« :فلم الیجوز أن ال یکون فی االرض امامان فی وقت واحد و

اکثر من ذلک قیل لعلل منها أنّ الواحد الیختلف فعله و تدبیره و االثنین ال یتفق فعلهما و تدبیرهما و ذلک انا
لم نجد اثنین اال مختلفی الهمم و االراده فإذا کانا اثنین ثم اختلف همهما وإرادتهما وتدبیرهما وکانا کالهما
مفترضی الطاعة لم یکن أحدهما أولى بالطاعة من صاحبه فکان یکون اختالف الخلق والتشاجر والفساد ثم ال
یکون أحد مطیعا الحدهما إال و هو عاص لالخر فتعم المعصیة أهل االرض».
منابع
قرآن مجيد.
ابن بابویه ،محمد بن علی (1815ق) .عيون اخبار الرضا

عليهالسالم

 .تصحیح مهدی الجوردی ،تهران :جهان ،ج .2

اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی ( .)1881صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری
قانون اساسی .تهران :اداره تبلیغات و انتشارات مجلس ،ج .1-4
اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی ( .)1884مشروح مذاکرات قانون اساسی .تهران:
روابط عمومی مجلس شورای اسالمی ،ج .1-4
ارسطا ،محمدجواد ( .)1811نگاهی به مبانی تحليل نظام جمهوری اسالمی ایران .قم :بوستان کتاب.
تمیمی آمدی ،عبدالواحد بن محمد ( .)1888تصنيف غرر الحکم و درر الکلم .تصحیح مصطفی درایتی ،قم :دفتر
تبلیغات حوزه علمیه قم.
جعفرپیشه فرد ،مصطفی ( .)1851چالشهای فکری نظریه والیت فقيه .قم :بوستان کتاب.
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جعفرپیشه فرد ،مصطفی ( .)1854مفاهيم اساسی نظریه والیت فقيه .قم :دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.
حائری ،سیدکاظم (1811ق) .اساس الحکومه االسالميه .بیروت :النیل.
حائری ،سیدکاظم (1424ق) .والیهاالمر فی عصر الغيبه ،قم :مجمع الفکر االسالمی.
خمینی ،روح اهلل (امام) ( .)1858صحيفه امام .تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیرحمهاهللعلیه ،چاپ چهارم،
ج .1-22
راغب اصفهانی ،حسین بن محمد (1445ق) .معجم مفردات الفاظ قرآن .تحقیق صفوان عدنان داوودی ،بیروت:
دارالقلم.
شیرازی ،سیدمحمد (بیتا) .البيع .تهران :مؤسسه االعلمی.
شیرازی ،سیدمحمد (1448ق) .السبيل الی انهاض المسلمين .قم :چاپخانه سیدالشهدا.
شیرازی ،سیدمحمد ( .)1881الفقه (فقه السياسه) ،قم :داراالیمان.
شیرازی ،سیدمحمد (1414ق) .الفقه (کتاب الدوله االسالميه) .بیروت :دارالعلوم ،ج .141
شیرازی ،سیدمحمد (1441ق) .الفقه (کتاب الواجبات و المحرمات) .بیروت :دارالعلوم ،ج .12
صادقی تهرانی ،محمد ( .)1851حکومت صالحان یا والیت فقيهان .قم :بینا.
کدیور ،محسن ( .)1851نظریههای دولت در فقه شيعه .تهران :نشر نی ،چاپ هفتم.
کلینی ،محمد بن یعقوب ( .)1441الکافی .تصحیح علی اکبر غفاری و محمد آخوندی ،تهران :دارالکتب االسالمیه،
چاپ چهارم ،ج .1-5
مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار .تصحیح جمعی از محققین ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،1448 ،چاپ دوم،
 111مجلد.
مصباح یزدی ،محمدتقی ( .)1852نگاهی گذرا به نظریه والیت فقيه .قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینیرحمهاهللعلیه.
منتظری ،حسینعلی ( .)1881دراسات فی والیهالفقيه و فقه الدوله االسالميه .قم :المرکز العالمی للدراسات
االسالمیه ،ج .1-4



