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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

اهِ  بیَن الطَّ یِّ ٍد َو َعَلی َعَلی أهِل َبیِتِه الطَّ ََلُة َعَلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ  رنَن اْلَحْمُد ِللَّ

بری دوران غیبت کعیین و  شخیص ولی فقیه و ولی امر در درباره فرض سوو  از فروض یویوه  بحث امروز 
فرض  .فرض لزو  وحدت رهبری در دوران غیبت است ،فرض اول سوه فرض وجود دارد  بیان یود که .اسوت

ن بود نحواالستقَلل انض نکدنگر که مراد ما از  عدد علیاالستقَلل و در عرنحوعلی  عدد امنته ؛ عدد بود ،دو 
در عرض نکدنگر اختیارات  ل به انن بایووویم که همه انن فقهاو قائ ایوووتهد واجدالشوووران فقهوای متعدد کوه 

یود که اگر انن میپس نتیجه  ؛والنت امر دارند مسوتقل طوربه حکومتی دارند و همگی حاکم هسوتند و همگی
ون درعرض نکوودنگر ؛ چ وانوود اعمووال والنووت کنوود، دنگری هم میدفقهووا اعمووال والنووت کر انن نوکی از

زو  اواًل ادله دال بر ل انن فرض دو  را بحث کردنم و گفتیم .نحواالسووتقَلل از حو والنت برخوردار هسووتندعلی
فرض وجود بر  ًا همسوووم و وجود ندارد ن فرضمقتضووی در ان اً دوم ،کندوحدت ولی امر انن فرض را منتفی می

 .است عدد علی نحواالستقَلل  ،رضانن ف مانع از ،مقتضی

نعنی همگی و نا اننکه  عدادی از فقها بیش از  ؛مقید باید و د مشورو  عد ،فرض سوو  انن اسوت که  عدد
 .اختیارات والنتی هر نک مشوورو  به موافقت دنگری بایوود منتها اعمال ،بقیه واجد اختیارات والنتی بایووند

 ورنک از انن صووها را از هم  فکیک کنیم  ا ببینیم کدا   چند صووورت دارد و باند انن صووورتن فرض سوووهمی
 ی ندارد و دلیل با آن مساعد نیست.نک از انن صور امکان عقلکدا  و یتهامکان عقلی دا

 کنیم فرض سو  را بیان می اما صور

ی امر والنت یوند  وانند در عرض نکدنگر متول  می ،اننکه گفته یود همه فقهای واجد یران  ؛صوورت اول
ود که یانن مینتیجه  هسوتند. اما همگی مشورو  به موافقت نکدنگر چنین بایوند و همه علی نحواالسوتقَلل

فرض سو   از انن .را با نکدنگر بگیرند اتهم ار با  برقرار کنند که  صمیم ها باند نکجا جمع یوند و باهمه آن
 اما در آننده خواهیم .یودآن چیزی است که از آن به یورای رهبری  عبیر می یوود وتج میمن بعضوی از فروض

 ؟ردرست است نا خیگونه اجتماع اطَلق کلمه یوورا بر اننآنا معنی کلمه یوورا چیسوت و  در حقیقتگفت که 
م و ال دارنایک اصول انن واهه به دلیل انن اسوت که در کنیمیوورای رهبری میبه ید ما گاهی  عبیر بیناننکه می

حال در صوورت اول فرض سو  انن است که قائل به انن باییم هربه اسوت.که ایوکالی وارد خواهیم گفت  اً بعد
 وانند اعمال ها میمشرو  دارای اختیارات والنتی هستند و هر نک از انن طوربه الشران جامعکه همه فقهای 
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ولی مشوورو  به اننکه دنگران موافقت کنند و همه باهم باند  صوومیم  ،بلکه باند اعمال والنت کنند ؛والنت کنند
شکیل یوند و نک مجلسی  جمع  نکجابه انن یکل که همه  همه با هم  صمیم بگیرند به انن یوکل که .بگیرند

 ،نا اننکه اگر  شکیل چنین مجلسی ممکن نیست ،ها مشارکت کنندگیریدهند و در آن مجلس در همه  صومیم
 ورهمداز راه  و با  فراهم استبا  وجه به اننکه امروزه وسانل ار  باألخص ،هم ار با  دایوته بایند از راه دور با

 .با هم مذاکره کنند داده ووانند کنفرانس  می

مه ه از اننکهبه هر دلیلی نا ممکن نیسووت نا  واجدالشووران گفته یووود اجتماع همه فقهای  فرض دو  اننکه
 و انن کار را مشووکل محذور وجود داردگیری دخالت کنند م بگیرند و بخواهند در  صوومیمبخواهند  صوومی اهفق

 ان واجدالشر نفر فقیه ، چهل نا پنجاه. فرض کنید سویگونه روش اداره کرد وان با انننمیکند و مملکت را می
با  ،اگر برای هر کاری که بخواهند  صمیم بگیرند الز  باید همگی با هم  صمیم بگیرند ،جمع یدند نکجابا هم 

نادی به وجود ]کنند نظرات مختلف دارند و بحث میهستند و  نظرصاحب وجه به اننکه همگی هم  مشکَلت ز
نک و اگر نک جمعی بخواهند جمع یووووند  دانیدمیهمه  جربه دارند و [. آند و عمًَل قابل  حقو نیسوووتمی

چنین که کند یووران  مدنرنتی کشووور اقتضووا نمی هکدرحالی ؛کشوود صوومیم را  صووونب کنند چقدر طول می
 از  عدادصووود و مق دبایوون ممکن از فقها  عدادِ باند گقت که بنابرانن  .به وجود بیاند گیری صوومیمدر   أخیرهانی

ر نف پنجاهاگر بگونیم  مثَلً  ؛وجود ندارد کجانها در اجتماع آن از و مانعی نعنی آن  عودادی کوه محوذور ،ممکن
 .نفر بایندپس ده  رندیبگمشکل است که با هم  صمیم 

 نک معنای یورا انن نیست که ؛در آننده خواهیم گفت که یوورای صوحیه همان یوورای پیشونهادی است
گیری دارد بلکه معنی آن انن است که نک نفر اختیار  صمیم گیری دایته بایندجمع همگی با هم اختیار  صمیم

 َو » و در قرآن کرنم به آن ایاره یده است  ی است که در اسَل  آمدهناو انن یور دهندمشوورت می و و بقیه نظر
ْمرِ 

َ
ْل َعَلی َیاِوْرُهْم ِفي اأْل هِ  َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوَک  ر به  عبی ؛گفتیممین چیزی که ما میست. ه صمیم  و ،.  صمیم1«الَل 

 به آن معناست. بگونیمرا اسَل  است  مدنظرنعنی اگر ما بخواهیم آن یورای که  ،یورا مشکل است

اننکه  با  وجه به نعنی ؛باید یود  عداد الز  و نه  عداد ممکنگفته  و  انن است کهصوورت سوو  از فرض س
د محذور بر آن بار میبا  وجه به اننکه اح و  عداد ممکن هم ضرور ی ندارد ز فقها ا ولی  عداد الز  ،یودتمال  عد 

از   عداد الز  آن  عدادی است که اسوان است و اننکه بگونند مراد ازکه البته  شوخیص انن هم با کاریون بایوند

                                                           
وا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم  151آل عمران، آنه  .11 ا َغِلیَظ اْلَقْلِب اَلْنَفُض  ِه ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُکْنَت َفًظ  ِفْر َلُهْم َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن الَل  ْْ ْمِر  َواْسَت

َ
َذا ِإ فَ َوَیاِوْرُهْم ِفي اأْل

ِلیَن  َه ُنِحُب  اْلُمَتَوِک  ِه ۚ ِإَن  الَل  ْل َعَلی الَل   َعَزْمَت َفَتَوَک 
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و  دارد ها هم فاندهیووود و اجتماع آنها نمیو ضوورری متر ب بر اجتماع آن یامدهها محذوری پیش ناجتماع آن
 یود.ار میاللزو  بر آن بةلو مصلح

گر اننجا دن .یود اما آن نک نظر مشرو  با موافقت دنگران بایدنکی انتخاب  اسوت که صوورت چهار  انن
خواهد  صمیم اما نک نفر که می ؛ صمیم بگیرند جمع یووند و همگی با هم بخواهند دورهم بااننکهکند میفرق 

 ،هم بگیر خوایانن  صوومیمی اسووت که من م دها  ماس بگیرد و بگونبا آن ؛بگیرد باند نظر دنگران را جلب کند
انن با آن یووورای که گفتیم فرق  .یووودک نفر مشوورو  به موافقت دنگران میآن ن رأیبدهید و نفوذ  رأییووما 

به طلحه و  خود در آن فرمانش المؤمنین علیه السَل حضورت امیر ،یورو  نیسوتدر یوورا نظر دادن  ؛کندمی
یَر َعَليَّ َفِإ »  زبیر فرمود ْن ُ شوووِ

َ
ِطْعِنيَعَلْیَك أ

َ
ولی اگر من  مشوووورت خود را بگو و نظر خود را بده 1«َذا َخاَلْفُتَك َفأ

خواهم اطاعت نمی ، صوومیم گرفتم  و باند اطاعت کنی و نباند بگونید چون  صوومیم  و با نظر من موافقت ندارد
 .کنم

ن موافقت اکه اگر دنگرت دنگران باید فقامود به گونه است که نفوذ  صمیم نک نفر مقی  صورت چهار  به انن
نفوذ  ،نا انن فقیهی که اختیار والنت دارد  هم باز به یوووکل داردنظر که خود انن  انن نظر نافذ نبایووود ،نکردند

 ،انن فقیه واحد گیری صووومیمنا اننکه ، والنت او مشووورو  به موافقت همه فقهای واجد یوووران  دنگر اسوووت

نفوذ  صمیم انن ولی امر واحد مشرو  به  ناو  ن  بایودمشورو  به موافقت  عداد ممکن از فقهای واجدالشورا
چه  عداد  بدهد کهاننجا دنگر باند گروه کاریناسی  شخیص  .موافقت  عداد الز  از فقهای واجدالشوران  باید

 سو  بیان کرد. فرض یود درانن خَلصه محتمَل ی است که می .و چه  عداد  عداد ممکن استداد الز   ع

. چون وقتی اکثرنت از نظر یوورعی مبنانی ندارد و در ممکن اسووت نا داخل در حد الز  نا داخل هم اکثرنت
 «اکثر وبما ه»اکثرنت  و یووته بایوودباند مبنای یوورعی دا ،خواهیم یوورطی را بیاورنم و  قدنر را بیان کنیممی

وجود  ،ید واند اعتبار دایته بادایوته بایود و دلیلی برای اننکه اکثرنت می هیچ خللی در نفوذ والنت  واندنمی
. الز  انمچون بیشوتر از انن ممکن نیست و چه ممکن را آوردهممکن اسوت،  ؛ممکن نا الز  که گفتیمانن .ندارد

 گونیم  عداد الز .می است و لذا ننبر اگونیم چون مصلحت الزمه متوقف که می

                                                           

ََلُ  امیرالمؤمنین َو َقاَل  ص 1  ج 531ص ، 1ج ، نهج البَلغة .2 يٍْ  َلْم  َعَلْیِه َالسوَّ اَر ِإَلْیِه ِفي یوَ یوَ
َ
اِس َو َقْد أ ِه ْبِن َاْلَعبَّ ْن ُ ِشیَر ِلَعْبِد َاللَّ

َ
َنُه  َلَك أ

ْ
ُنَواِفْو َرأ

ِطْعِني
َ
َری َفِإْن َعَصْیُتَك َفأ

َ
 .َعَليَّ َو أ
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 رأیدر  ، ضووعفرا  قونت کنیم اکثرنتجنبه جا کهر  خواهیم داد کهما بعدًا بیشووتر  وضوویه هم را انن نکته 
ت نک وقت قو   ؛کندت فرق میبا مسئله قو   رأیمسئله  ،دیوخوب دقت البته باند در انن نکته گیرد. یودت می

ت قو   چههر پس بردارند و بکوبند ،نندند بزخواه؛ چون میهر چه بیشووتر یووود بهتر اسووت که نعنی قوت بدنی
نتیجه  غالباً  ،گیری بر مبنای نظر اکثرنت باید صمیم اگر بخواهیم رأی. اما در مسوئله بیشوتر بایود بهتر اسوت
 قلیتاو افکار پخته در  هانخبهزبدگان و  غالباً  . امانظر بدهند اکثرنتنعنی وقتی  ؛یوود ابع اخص مقدمات می

 قَلنی ندارد.مَلک عَ  ،یودگفته می اکثرنتای است که وقتی انن نک نکته نیستند. اکثرنت  و جز بوده

دهیم و  عدادی از افراد هسوووتند که از لحاد قدرت فکری و عقلی کوه احتموال وجود مرجه نمی نیدرجوا 
ا امر اننج ،ها نشوده است و حاال ما بخواهیم  صمیم بگیرنمنکسوان هسوتند نا حداقل احراز امتیازی در بین آن

که ما  ینآنجار نعنی ؟ امر اکثارجحیت دارد نککدا  .اکثر کنیم نا به امرعمل  اقل رأیدانر اسوووت بین اننکه به 
اگر همه از لحاد علمی نکسان بایند نا  ،دهیماحتمال وجود نک مرجه اسواسی از لحاد صحت و بطَلن نمی

ا اننج ،دنگری اعلم نیسووت و بودهعلم نکی ا اما اگر جمعی دارنم که .حداقل از لحاد علمی احراز اقوی نشووود
اننجا  ،اعلم در بینشووان وجود دایووته بایوود اقلیتنک  دهیممیاکثرنت دنگر معنانی ندارد و جانی که احتمال 

یم صووورت  وانانن فرضوویه ندار  و می اصووراری برای رد   بندهالبته  دنگر جانی برای  بعیت از اکثرنت نیسووت.
ک انن هم ن ؛به موافقت اکثر فقها بایوود او مشوورو  رأیپنجمی را فرض کنیم که همان نک نفر بایوود و نفوذ 

 بحث است.

ه نعنی همان چیزی که از آن ب ؟است از انن فروض سازگار نککدا کنیم که دلیل با درباره انن بحث می حال
ا ه واند با آنمی ی از فروضکنیم که آنا انن فرض سوووو  به همه فروض و نا به بعضووووجود مقتضوووی بحوث می

را به  نفوذ نظر هر فقیهی ،ه نصبانن ادل   نعنی ،ما اگر بخواهیم بگونیم دلیل مساعد است ؟نا خیر مسواعد بایود
ا اْلَحَواِدُث اْلَواِقَعُة َفاْرِجُعوا » گوند نعنی وقتی روانت می ؛کندد میموافقوت فرد دنگری مقیو   مَّ

َ
ُرَواِة  ِإَلی هایفَو أ

هِ  ُة اللَّ َنا ُحجَّ
َ
ِتی َعَلْیُکْم َو أ ُهْم ُحجَّ جمع مضاف هم داللت بر عمو   جمع است.« ُرَواِة َحِدنِثَنا»جا انن 1«َحِدنِثَنا َفِإنَّ

 اختیارات ،عمو  اسوتْراقی اسوت و نتیجه آن انن است که برای فرد فرد و یومولیکند و انن عمو  هم عمو  می
ن مثَلً  ؟نکی به دنگری چه خواهد بود رأیدلیل  قیید  وقتآن .اسوتثابت  ت که ی اسووالشورانطجامعد مجتهد ز

اْرِجُعوا فَ » دلیل مطلو اسووت ؟د به موافقت دنگری بایووداو مقی   رأیبه چه دلیل باند  به رجوع کردبه او  وان می
ی َمْن نْنُظَراِن ِإلَ »  فرمانداسوووت که می حنظله عمر بندلیل دنگر روانت مقبوله  مثَلً نا . «ِإَلی ُرَواِة َحِدنِثَنا هایف

                                                           

 141، ص 22ج الشیعه،  وسائل .1
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ْوا ِبه َحکمًا  ْحکاَمَنا َفْلیْرضوووَ
َ
ْد َرَوی َحِدنَثَنا و َنَظَر ِفی َحََلِلَنا و َحَراِمَنا و َعَرَف أ ْن قوَ ی َقْد َجَعْلُته کواَن ِمْنکْم ِمَم  َفِإِن 

اکمواً  انن فقیووه  بر حوال .یووووده میبوه عنوان حواکم قرار داد انن کسوووی کوه انن یوووران  را دارد 1«َعَلیکْم حوَ
د نشووده مقی   ریبه یوور  موافقت دنگ« َجَعْلُته َعَلیکْم َحاکماً »به اننکه و  بودهانن وصووف منطبو  الشووران جامع
 .است

 دقید لفظی که ندارنم که لفظی بخواهد انن عبارت را مقی  ؟ انن اضوووافه کنیم انن قیود را خواهیممیاموا چرا 
چون  هعا کنیم کطور اد  فرض کنید که انن .کنیمه صوووورت عقلی موقعیت میگونیم قید عقلی و آن را بمی ؛کند

خطا را  ،انن یوووخص به موافقت دنگری رأید کردن لذا با مقی   ،رودگیری احدهم میاحتموال خطا در  صووومیم
واجب اسووت و  اننجا عقَلً  ،از خطا ببرای  جن   .عقَلنی اسووت ابرای کاهش خط لذا انن وجه دهیم و قلیل می

کند که چون مسئله مهمی است و مصاله جامعه منو  به آن ، عقل حکم میاگر راهی برای دوری از خطا باید
به  دالز  باید نفوذ امر او مقی   برای اننکه عقَلً  ،یودوارد  گیری صومیماحتمال اننکه انن خطا در همین  ،اسوت

 .کندکفانت می یود گریموافقت دن

از  ر کهکنیم. انن نظبحث می  وان به وسویله آن از انن نظر پشتیبانی کردرا که می یاممکنهوجوه  در اننجاما 
رح حاال به کدا  یوکل از ایکال مطبحث یود.  فقیه باند مشورو  به نظر بقیه دنگر بایود رأیاننکه نفوذ نک 

 که اگر کسی  وان گفت؛ میمشورو  بودن مورد بحث اسوت ،اصول کلی .جای بحث دارد انن یوده باند بایود
با انن ارع ی کنیم کهنقین پیدا می ،بگونیم عقَلنی اسوت و چون عقَلنی اسوت ،آن  شوکیک کرد اقلیتدرباره 

کلی اگر چنین  وافقی سووت که به یووهابلکه در همه زمان ؛تعقَلی زمان ما نیسوو ،منظور. وجه موافقت دارد
فو بر انن بایوود که نعنی اگر عقَلی زمانه مت   ؛کایووف از حکم عقل خواهد بود خودخودبهنن اعقَلنی بایوود، 

اند از ب ،مرد  از هر طرنقی که انن طرنو بتواند  ضوومین صووحت کند هِ مگیری در امور مربو  به عابرای  صوومیم
 .ار بایدبرخورد انن طرنو

  مطرح کرد چند وجه است یودمیبا انن وجه به عنوان ایکال  آنچه

به  دنک مجتهد که مقی   رأید آنا واقعی است نا ظاهری؟ نعنی آنا نفوذ که انن  قی   وجه اول ایوکال انن است
موافقت دنگران اسوت، مخصووصوًا در فرض اول، مشرو  به موافقت همه فقهای عادلی است که در واقع فقیه 

اند بچنین فقهانی را چگونه  زنرا؟ عمل به چنین قیدی ممکن نیست؛ نا خیر ما او را نشوناسویمولو  بایودعادل 
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ر نجف ما د .او مطلع نیست ولی کسی از فقاهت ی در نک مکان دور در خانه نشستهنک فقیه مثَلً بشوناسویم؟ 
 ها را به فقهای معروف هم  رجیه دادیود آنکه حتی گاهی می خوردنمبرمیی فقیه هاییوخصویتکه بودنم به 

 هانآدنبال  به تیم مکاسووب بخوانیخواسوومی مثَلً گاهی که  .یووناختها را نمیکسووی آن بود که حالی اما انن در
ولی  .بودند مسووول خواندنم و انصوووافًا از نظر قدرت علمی بسووویار درس میها آندر خانه  نهانی به و رفتیممی
ا هنا حتی اگر کسی آن یناختمیها را گرنز و مجتنب از  ظاهر بودند که کمتر کسوی آنگمنا  و یوهرت قدرآن
کسوانی هستند که بسیار پر هستند ولی از یدت  مثَلً  ؛کردضوع به او اسوتخفاف میت  وااز یود   یوناختمیرا 

 .گیرندمی کمدستها را  واضع مرد  آن

 نیچن ،فقیه دنگر واقعًا باید رأیفقیه مشرو  به انضما   رأینعنی نفوذ  ؛یور  واقعی باید یور اگر انن 
همه فقهای  رأیکه مجتهد  وانسووته اسووت احراز انن .التحقو اسووت رممکنیغیوورطی به انن یووکل یوور  

 ؛یستمعقولی ن فرض ،است و لذا انن فرض متأثر ،اگر متعذر نباید که خود منضم کند رأیرا با  واجدالشوران 
و فقیه ه به یر  انضما  کل فقیه و»نعنی « َجَعْلُته َعَلیکْم َحاکماً » گفته است  یوارع وان گفت وقتی نعنی نمی

 «رًا.کل فقیه وهو فقیه ظاه»  . پس باند بگونیم«واقعاً 

ه َعَلیکْم َجَعْلتُ »  صودی امر والنت نک امر استحبابی نیست که اگر فرمود [ انن نکته را هم باند دانسوت که]
هم گفتیم  قبَلً ما  ؟یووود واند یووامل حال همه می «باند»کند. اما آنا انن نعنی باند به انن وظیفه عمل « ماً َحاک

 و یکل سومی ندارد.است بین وجوب و حرمت  دانر، رکه مسئله والنت ام

د نفوذ   قطعًا چنین قیدی در ادله نصوووب «هو فقیه واقعاً » فقیهی که رأیفقیه به انضوووما   رأیبنوابرانن  قیو 
فقیه نافذ  رأیاگر « َثَبَت ُکوُنه فقیهًا بالدلیل» یعنن« ظاهراً هو فقیه » گفته یووود  !اگرنهمقصووود و مراد نیسووت. 

د نفوذ  دنگر ،اسووت او  أیرانن اسووت که « َجَعْلُته َعَلیکْم َحاکماً » معنی  او برای دنگری معنا ندارد. اگر رأی قی 
د به هیچ نعنی امر او مطاع اسووت و خود مطاع بودن امر او به انن معنی اسووت که  قی   ،نفوذ دارد و حاکم اسووت

و انن فرض با دلیل نصب مْانرت  د نیستدر نصوب اسوت و نصوب هم مقی   ،  قیددی قی   چون هر ؛قیدی ندارد
احکا  عادی  ؛احکا  عادی متفاوت اسووتاطَلق اسووت. موارد نصووب با  صوورنه به  اننجا دنگرعبارتبه .دارد

د  و اگر بنا به  ْییر بایود خود ناصب باند قید را بیاورد و عاما در نصوب قابل  ْییر نیسوت  قابل  ْییر هسوتند
ت و سوومعنا ما بهمقا  نصووب اسووت و مقا   عیین  کلیف  ،چون مقا  ؛القید در اننجا  صوورنه به اطَلق اسووت

که  در مقا  نصووب جانز نیسووت .اگر قیدی هسووت باند بگوند .د را بگوند نا نگوندمقامی نیسووت که بتواند قی
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و  دهبون مسووئله مهمی که چو ابه انن معن .نصووب کننده مبهم نا اجمال سووخن بگوند و باند در مقا  بیان بایوود
 باند به صراحت بیان یود. ،مسئله اختیارات مرد  است

 ه و سلمو صلی الله علی محمد و آل

 


